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APRESENTAÇÃO 

 
   

   

 O IV Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades pretende envolver 

alunos da graduação, pós-graduação, graduados e professores que discutam as temáticas 

da História Cultural nas universidades brasileiras e da educação básica e em outros espaços 

de produção de conhecimento. Este evento pretende dar mais visibilidade às novas 

possibilidades de estudos históricos e com eles os novos objetos que nos possibilitam olhar 

o mundo de lugares anteriormente inacessíveis aos historiadores. Dialogar com as diversas 

personagens historicamente constituídas através de inumeráveis facetas dará um estímulo 

significativo em nossas pesquisas. Os alunos estão sedentos por estes novos olhares e unir 

pesquisadores que tem como tema estas novas linguagens é de suma importância na 

formação destes discentes e até mesmo dos pesquisadores que se debruçam nestas novas 

temáticas. Este evento vai dar mais organicidade aos trabalhos que já estão sendo 

desenvolvidos no Grupo de Pesquisa “História, Cultura e Poder”, através da Linha “Práticas 

de Significação e Sensibilidades”. 

 Com o objetivo de desfazer dicotomias simples tais como razão/emoção, 

práticas/representações, dominante/dominado, erudito/popular, permanências/rupturas, e 

trabalhando a partir da abertura temática e metodológica da História Cultural, tencionamos 

entender e problematizar as relações existentes nas diferentes práticas de significação e nas 

sensibilidades historicamente construídas. 

 O evento conta em sua programação com simpósios temáticos, mesas-redondas, 

palestras, atividade cultural e exibição de documentários. 

 Em relação aos documentários, da mesma forma que em 2011, 2012 e 2013, antes 

de cada palestra (noite), um será exibido, sendo que estes fazem parte do ETNODOC do 

Ministério da Cultura e professores serão convidados para encaminharem a discussão com 

os alunos. Durante a primeira parte da manhã teremos apresentações de documentários do 
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projeto "Revelando os Brasis – anos III e IV" também do Ministério da Cultura e terá a 

mediação de professores do Departamento de História de Caicó. 

 Em 2014 as imagens que serão utilizadas nos materiais do evento serão de obras 

de Custódio Jacinto Medeiros, artista seridoense. É uma honra homenagear este artista que 

por meio de sua arte faz com que o Seridó Potiguar, o sertão e caatinga se tornem ainda 

mais belos. Nosso agradecimento a Custódio Jacinto Medeiros. 

 

Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior 

Coordenador Geral 
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PROGRAMAÇÃO 

 
   

   

PRIMEIRO DIA 

17 nov 2014  segunda-feira 
Horário Local Atividade 

07h00 às 

18h30  

CERES Credenciamento 

19h00 Auditório do CERES Apresentação artística 

19h20 Auditório do CERES Abertura Oficial  

Profª. Drª. Ângela Maria Paiva Cruz – Reitora da UFRN 

e demais Pró-reitores (UFRN)  

Profª Drª. Ana Maria Pereira Aires (Diretora do Centro 

de Ensino Superior do Seridó – CERES- UFRN)  

Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno (Chefe do 

Departamento de História – Caicó)  

Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior- UFRN – 

Coordenador Geral do Evento 

19h30 Auditório do CERES Palestra de Abertura: Identidades Fragmentadas: 

dilemas subjetivos de judeus novos no Brasil 

holandês 

Ministrante: Prof. Dr. Ronaldo Vainfas (UFF) 

 

 

SEGUNDO DIA 

18 nov 2014  terça-feira 
Horário Local Atividade 

07h30 às 

08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Dona Joana: seus ternos e danças – Água Fria/BA 

Guaranésia: os irmãos Masotti e o cinema  – 

Guaranésia/MG 

O baque da zabumba centenária contra o tic-tac do 

tempo - Ioti/PE 

Coordenador do debate: Prof. Ms. José Pereira de 

Souza Júnior (UFRN) 
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Horário Local Atividade 

08h45 às 

10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: História e Ensino 

Profª. Drª. Crislane de Azevedo Barbosa (UFRN – 

Departamento de Práticas Educacionais e Currículo- 

Natal) 

Prof. Dr. Raimundo Nonato Araújo da Rocha (UFRN – 

Departamento de História- Natal) 

Profª Drª. Jailma Maria de Lima (UFRN - 

Departamento de História- Caicó) 

14h00 às 

17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 

(novo) 

Apresentação artística 

Cordel do Pau Quebrado (Currais Novos/RN) 

19h30 às 

20h15  

Auditório do CERES 

(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 

Kusiwarã – as marcas e criaturas de Cobra Grande 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Fábio Mafra Borges 

(UFRN) 

 

20h30 às 

22h00  

Auditório do CERES 

(novo) 

Palestra: O Ensino de História e a formação para a 

cidadania: usos da História na Educação Básica 

Palestrante: Prof Dr. Mauro Cezar Coelho (UFPA) 

 

 

TERCEIRO DIA 

19 nov 2014  quarta-feira 
Horário Local Atividade 

07h30 às 

08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Memória da terra – São Pedro do Sul/RS 

Sabes quem sou? – Itapebi/BA 

Quatro hinos de uma Antonina só - Antonia/PR 

Coordenador do debate: Prof. Ms. Rosenilson da 

Silva Santos /UFRN 

08h45 às 

10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: Africanidades, corpo e arte 

Profª. Drª. Teodora de Araújo Alves (UFRN – 

Departamento de Artes - Natal) 

Prof. Dr. José Glebson Vieira (UFRN - Departamento 

de Antropologia - Natal) 
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Horário Local Atividade 

Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior (UFRN – 

Departamento de História- Caicó) 

14h00 às 

17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 

(novo) 

Lançamento de livros 

19h30 às 

20h15  

Auditório do CERES 

(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 

Curandeiros de Jarê 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Lourival Andrade 

Júnior (UFRN) 

 

20h30 às 

22h00  

Auditório do CERES 

(novo) 

Palestra: No baú de Augusto Mina: história global 

e micro-história 

Palestrante: Prof. Dr. Henrique Espada Rodrigues 

Lima Filho (UFSC) 

22h00 Beer House Confraternização 

Banda Hostillis (Santa Cruz) e DJ Uriel Alves (Caicó) 

 

 

QUARTO DIA 

20 nov 2014  quinta-feira 
Horário Local Atividade 

07h30 às 

08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Quebradeira – Igarapé do Meio/MA 

Vida em tronco – Treze Tílias/SC 

O homem, a pedra e a lida - Papagaio/MG 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Antonio Manoel 

Elíbio Junior (UFRN) 

08h45 às 

10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: Patrimônio Cultural, Memória e 

Sensibilidades Urbanas 

Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC – 

Departamento de História - Fortaleza) 

Prof. Dr. Ramsés Nunes e Silva (UEPB - Departamento 

de História – João Pessoa) 

Prof. Dr. Antonio Manoel Elíbio Junior (UFRN - 

Departamento de História - Caicó)  
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Horário Local Atividade 

14h00 às 

17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 

(novo) 

Apresentação artística 

Responsabilidade: participantes do projeto “Leio você, 

você me lê” – Autores Africanos e afro-brasileiros 

19h30 às 

20h15  

Auditório do CERES 

(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 

Eu tenho a palavra 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Helder Alexandre 

Medeiros de Macedo (UFRN) 

 

20h30 às 

22h00  

Auditório do CERES 

(novo) 

Palestra: O professor de história e as questões 

sensíveis e controversas 

Palestrante: Profª. Drª. Verena Alberti (FGV) 

 

 

QUINTO DIA 

21 nov 2014  sexta-feira 
Horário Local Atividade 

07h30 às 

08h30  

Anfiteatro do CERES Exibição de documentários:  Revelando os Brasis 

Ano IV - Lugares 

Tocando um baixo – Conde/PB 

Do violão quebrado ao ponto de cultura Trabalharte – 

João Neiva/ES 

Piaçaba (Piaçava) – Santa Isabel do Rio Negro 

Coordenador do debate: Prof. Ms. Elton John da 

Silva Farias (UFRN) 

08h45 às 

10h30  

Anfiteatro do CERES Mesa redonda: História Oral e Memória 

Profª. Drª. Kênia Sousa Rios (UFC - Departamento de 

História - Fortaleza) 

Profª. Drª. Silêde Leila Cavalcanti (UFCG - 

Departamento de História – Campina Grande) 

Prof. Ms. Joel Carlos de Souza Andrade (UFRN – 

Departamento de História - Caicó) 

14h00 às 

17h00  

Blocos D e B Simpósios Temáticos 

19h00 Auditório do CERES 

(novo) 

Apresentação artística 

Espetáculo A história do Boi Barroso ou O Vaqueiro 

que não sabia mentir – Grupo Cultural Verso e Prosa 
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Horário Local Atividade 

19h30 às 

20h15  

Auditório do CERES 

(novo) 

Exibição de Documentário do ETNODOC 

Lá do Leste 

Coordenador do debate: Prof. Dr. Muirakytan 

Kennedy de Macêdo (UFRN) 

20h30 às 

22h00  

Auditório do CERES 

(novo) 

Palestra de Encerramento: O Golpe de 1964 e a 

História do Tempo Presente 

Palestrante: Prof. Dr. Francisco Carlos Teixeira da 

Silva (UFRJ) 

22h00 Auditório do CERES Encerramento Oficial 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 
   

   

Nº Título Coordenador(es) Sala 

1 Micro-história: perspectivas recentes Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno 

– UFRN 

D1 

2 História cultural e o sagrado Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior 

– UFRN 

D2 

3 Por uma história do urbano. Por uma 

história das sensibilidades 

Prof. Ms. Diego Marinho de Gois 

– UFOPA  

D3 

4 Histórias e memórias dos sertões Prof. Ms. Joel Carlos de Souza 

Andrade – UFRN 

Prof. Dr. Francisco Firmino Sales 

Neto – UFCG 

D4 

5 História e espaços Prof. Dr. Helder Alexandre 

Medeiros de Macedo – UFRN 

Prof. Ms. Rosenilson da Silva 

Santos – UFRN 

D5 

6 História Cultural, Cultura Escolar e 

Práticas Educativas 

Profª. Drª. Jailma Maria de Lima – 

UFRN 

Profª. Drª. Juciene Batista Félix 

Andrade – UFRN  

D6 

7 Escravidão e Pós-Abolição no Brasil: 

Cultura, Sociedade e Relações 

Etnoraciais 

Prof. Ms. José Pereira de Sousa 

Júnior – UFRN  

D7 

8 História, cultura e identidades: 

experiências africanas e afro-brasileiras 

Profª. Drª. Idalina Maria de 

Freitas Almeida – UFRN 

Prof. Dr. Eduardo Antônio 

Estevam Santos (UERN) 

D8 

9 Patrimônio Cultural: lugares, paisagens, 

memórias, identidades e urbanidades 

Prof. Dr. Antônio Manoel Elíbio 

Júnior – UFRN 

Prof. Dr. Fábio Mafra Borges – 

UFRN 

B1 

10 Artes e Linguagens na História: 

pesquisas, escritos, desafios, 

possibilidades 

Prof. Ms. Elton John da Silva 

Farias – UFRN 

Prof. Dr. Gervácio Batista Aranha 

– UFCG 

B10 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 
Micro-história: perspectivas recentes 

 

Coordenação 
Prof. Dr. Almir de Carvalho Bueno – UFRN 

 

 

TRABALHADORES E ELITES NA PRIMEIRA REPÚBLICA: O QUE A MICRO-

HISTÓRIA TROUXE DE NOVO? 
 

Luiz Gustavo Lima Arruda1 

 

Até a década de 1970, a maioria das pesquisas em história política do Brasil eram 

pautadas por análises gerais e estáticas, que produziram verdades consagradas nos manuais 

clássicos, com base em fórmulas que surgiram na década de 1930, e foram sumariamente 

repetidas dentro da historiografia brasileira. Tais como a existência de uma “República do 

Café com Leite” ou o caráter inócuo e inepto dos sujeitos advindos das camadas populares 

durante a Primeira República. Essa historiografia generalista surgiu primeiro com produção 

de intelectuais autoritários da década de 1920 e 1930; e posteriormente –durante a década 

de 1950, com a consolidação das ciências sociais no Brasil, que continuaram a repetir essas 

fórmulas2. 

                                                        
1 Graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Mestre em História pela Universidade 

de Brasília (UnB). E-mail: ustaff@gmail.com.  
2 Angela de Castro Gomes escreveu um dossiê em que esse assunto é tratado com maior centralidade. Nele a 

autora mostra uma diversidade de fatores que caracterizam a existência de uma intensa participação popular 

na esfera política durante a Primeira República. Ao contrário do que apregoavam intelectuais autoritários da 

década de 1930, como Alberto Torres e Oliveira Viana, bem como os historiadores ligados ao Partido 

Comunista na década de 1950. GOMES, Angela de Castro; ABREU, Martha. A nova “Velha” República: um pouco 

de história e historiografia. Revista Tempo, [s. l.] n. 26, janeiro de 2009, pp. 1-14. 



 

17 

 

Os primeiros cientistas sociais e historiadores formados no Brasil foram 

profundamente influenciados pelo modelo utilizado na primeira e segunda gerações da 

École des Annales, segundo o qual a narrativa histórica – identificada como herança do 

historicismo e do positivismo – era posta à revelia em detrimento às análises estruturais e 

totais. Buscava-se com isso imprimir um caráter científico à história, que não comportaria a 

narrativa, que estaria identificada ao campo da literatura por sua vez.  

Esse problema se acentuou com o advento da chamada “virada linguística” na década 

de 19603. Muitas vezes posto no bojo do pós-modernismo, esse movimento oscilou entre a 

relativização e até a negação radical do caráter de racionalidade nas chamadas ciências 

humanas. A partir dele seguiu-se uma crítica às pretensões de veracidade das análises 

históricas, voltando-se a priorizar novamente a narrativa, em detrimento das análises gerais 

e estruturais. Estas, por sua vez, foram fruto de críticas no sentido de que não poderiam 

alcançar um status de cientificidade, pois tanto as narrativas quanto as análises eram filtradas 

pelo uso da linguagem, o que afetava seriamente a pretensão de objetividade daquela 

historiografia.         

A micro-história desenvolveu-se na Itália no meio do fogo cruzado entre polos 

teóricos opostos: iluministas contra pós-modernos4. O primeiro autor a trabalhar 

sistematicamente no campo micro-histórico foi Edoardo Grendi – influenciado pela história 

                                                        
3 A Virada Linguística (“Linguistic Turn”) foi um movimento surgido na década de 1970, que passou a contestar 

o caráter de objetividade e racionalidade das ciências sociais e até das ciências em geral. Como o conhecimento 

era sempre filtrado pela linguagem, a realidade última jamais seria alcançada. No entanto, dentro do próprio 

movimento da Virada Linguística houve estudiosos que não obstante reconhecessem o uso da linguagem para 

compor as representações históricas, estas nem por isso perderiam sua vaga de objetividade e racionalidade. 

Este debate encontra-se em maiores pormenores em: KREISWIRTH, Martin. Merely Telling Stories? Narrative 

and Knowledge in the Human Sciences. Poetics Today, V. 21, n.2. 2000, pp. 293-318. Também em: MINK, Louis 

O. Narrative Form as a Cognitive Instrument. In.CANARY, R.; KOZICKI, H. (orgs). The Writing of History. The 

University of Wisconsin Press, 1979, pp. 129-149. 
4 Ciro Flamarion Cardoso defende que, em se tratando das questões teóricas e filosóficas da história, há dois 

paradigmas rivais: o pós-moderno e o iluminista.  O primeiro estaria para os niilistas radicais da Virada 

Linguística e o segundo estaria para os analista generalizantes de dados quantitativos. CARDOSO, Ciro 

Flamarion. História e paradigmas rivais. In. CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs). Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Campus, 1997, pp. 1-23. 



 

18 

 

social da década de 1950 e pela antropologia cultural da década de 1960 – cunhava o 

conceito de microanálise5, sendo a primeira chave investigativa de uma nova tendência de 

abordagem que se consagrou como micro-história. 

Essa tendência foi acusada pelos historiadores iluministas de corroborarem com o 

pós-modernismo vigente na historiografia. O debate foi longo e acalorado – Carlo Ginzburg 

chegou a negar que fosse pós-moderno e dizia que apenas usava os meios investigativos 

dos pós-modernos para chegar a conclusões diferentes deles6. Nesse sentido, a micro-

história embora utilizasse a narrativa circunscrita e particularizada, não relativizava ou 

negava a ideia de realidade e objetividade na história – em outras palavras, não se fazia uma 

história caótica ou em cacos. Se a micro-história se distanciava do paradigma iluminista 

globalizante, ao utilizar a forma narrativa referente a sujeitos históricos particularizados; por 

outro lado, ao acatar a existência de uma objetividade na narrativa histórica, aproximava-se 

dele.  

   A microanálise de Grendi visa a “colher a ocasião e reconstrução da sociedade na 

totalidade dos seus aspectos, possível apenas assumindo a dimensão reduzida do campo 

de investigação”. Seus estudos sobre as famílias por três séculos em Cervo, na Ligúria, deu-

lhe o potencial narrativo de uma construção analítica sobre os aspectos gerais das 

sociedades entre os séculos XVI e XVIII e fê-lo perceber que “é exatamente no potencial 

cognitivo da abordagem microanalítica que o caráter generalizável dos resultados se 

revela”7. Grendi percebeu que as narrativas pormenorizadas de gerações de indivíduos da 

                                                        
5 Posteriormente, Giovanni Levi e Carlo Ginzburg, na década de 1970, inspirados pela técnica da microanálise, 

utilizaram o termo micro-história, consagrado internacionalmente por Ginzburg, principalmente após a 

publicação da obra O queijo e os vermes.  LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: escalas, indícios e 

singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, pp. 225-72. 
6 Afirma Ginzburg: “Pode-se travar a mesma batalha usando táticas diferentes. (...) Procurei combater, adotando 

a escala microscópica, a tendência pós-moderna...”. GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, 

fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 157. 
7 GRENDI, Edoardo. A proposito di ‘famiglia e comunità. Quaderni Storici. A. XII (3). 1976, pp. 881-891. Apud. 

LIMA, Henrique Espada. Op. Cit, p. 219. 
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Ligúria possuíam um caráter cognitivo sobre as estruturas globalizantes que as simples 

análises totais sobre elas não alcançariam. 

Daí se encontra a semelhança máxima da micro-história com o paradigma iluminista 

– ambos visam colher a realidade em seus aspectos totais, no entanto, se utilizam de meios 

diferentes para tal. Muitos autores e pesquisadores da velha guarda iluminista estranham 

ou mesmo negam como análises sobre narrativas circunscritas possam ter alguma ponte 

reveladora sobre a realidade total.    

Enquanto a poeira das discussões entre iluministas e pós-modernos baixava, muitos 

filósofos e teóricos da história, sobretudo de países como Alemanha, Estados Unidos e 

Holanda passaram a defender que a narrativa histórica, por possuir potencial cognitivo e 

explicativo sobre a realidade social, deve reclamar à história seu caráter de cientificidade, 

justamente por não ser uma narrativa inventada deliberadamente, mas mediada pela crítica 

das fontes, e que tem, portanto, pretensão de veracidade. Na perspectiva desses teóricos, o 

abandono da forma narrativa adotado pelos historiadores dos Annales seria responsável por 

gerar prejuízos na investigação histórica. Autores consagrados da historiografia europeia, 

como de Fernand Braudel, sofreram críticas no sentido de que as análises amplas e 

imprecisas de documentos seriais e demográficos dificultavam o entendimento dessas 

realidades, que só seriam conseguidas pela forma narrativa da trajetória de seus indivíduos 

viventes.8 

No Brasil, esse tipo de análise totalizante e por vezes apressada, que simplesmente 

constrói verdades históricas por bases em modelos explicativos gerou verdades repetidas 

pelo próprio senso comum histórico brasileiro: como a Primeira República ter sido palco de 

um suposto acordo entre Minas Gerais e São Paulo, para se revezarem na presidência da 

República, consagrando o termo “República do Café com Leite”. 

                                                        
8 CARR, David. Narrative explanation and its malcontents. History and Teory. N 47. 2008, pp 19-30. 
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As narrativas acerca dos processos eleitorais dos anos de 1906 a 1930, produzidas 

por Cláudia Viscardi em O teatro das oligarquias, mostram que as sucessões presidenciais 

estiveram longe de ser fruto de uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais. Pelo contrário, 

os dois estados mais se encontravam em disputas do que entre acordos.9 

Como a base de atuação dos partidos políticos eram estaduais, Viscardi coloca as 

disputas eleitorais, pelo executivo nacional, no campo dos estados da federação. A força 

econômica e eleitoral dos diversos estados brasileiros era bastante desigual – entre os 

estados mais fortes estavam São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, representados 

por seus partidos estaduais. Os três juntos cobriam metade do eleitorado brasileiro e se 

aliando, impossibilitariam a barganha dos médios e pequenos estados. No entanto, essa 

tríplice aliança nunca acorreu, e é exatamente na incapacidade de os três maiores estados 

da federação de formar alianças consistentes que surgia o papel de médios estados (como 

Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro) e dos pequenos estados (os demais) no jogo político 

das sucessões presidenciais. Esses estados isolados tinham pouca representação eleitoral, 

mas unidos serviam de base de apoio para os grandes estados em suas disputas.10 

Segundo a autora, a Primeira República, após as instabilidades do período florianista, 

se consolidou com a primazia hegemônica de São Paulo, com as vitórias quase sem disputas 

de paulistas como presidente. Esse sucesso se explica pela desunião das elites dos outros 

estados mais fortes: Minas Gerais e Rio Grande do Sul – e uma relativa hegemonia política 

em torno do Partido Republicano Paulista (PRP). As eleições de Prudente de Moraes contra 

Afonso Pena em 1894, de Campo Sales contra Lauro Sodré (1898) e Rodrigues Alves contra 

Quintino Bocaiúva foram quase sem disputas.  

Essas primeiras eleições mostram que as oligarquias de outros estados, mesmo os 

fortes como Minas Gerais, não tiveram força suficiente para contrapor a primazia paulista – 

                                                        
9 VISCARDI, Cláudia M. R. O Teatro das Oligarquias : uma revisão da política do café com leite. 1. Ed. Belo 

Horizonte: C/Arte, 2001, pp. 19-26. 
10 Idem, pp. 27-30. 



 

21 

 

primeiro Afonso Pena tentou fazer frente a Presidência de Morais, depois Lauro Sodré, do 

Pará, procurou fazer o mesmo contra Campos Sales. Novamente o Pará, juntamente com 

Pernambuco e o Rio de Janeiro, resolveram disputar contra Rodrigues Alves, mas essa 

oposição não conseguira nem 10% das votações: o domínio da oligarquia paulista era 

emblemático. 

A partir das eleições de 1906 os atores das disputas políticas mudaram de figura: à 

hegemonia paulista seguiu-se o período da aliança gaúcha-mineira. Rodrigues Alves tentou 

impor a candidatura de outro paulista – Bernardino de Campos – porém a adesão dos outros 

estados à chapa de Afonso Pena e Nilo Peçanha a vice era geral. O PRP viu que não 

conseguiria sozinho sustentar sua candidatura, que logo desistiu da disputa e passou a 

apoiar a Afonso Pena, temendo represálias. Pena venceu com folga e adesão quase absoluta 

de todas as oligarquias, mas a São Paulo não se logrou nenhum benefício em sua adesão 

tardia a candidatura mineira. Como mostra Viscardi, os paulistas ficaram de fora do jogo 

político – era a vez de Minas Gerais deter a hegemonia republicana.11  

Em 1910 uma nova divisão se formou: os paulistas, almejando retornar ao jogo 

político, apoiaram a candidatura de Rui Barbosa, que foi conhecido por ser opositor à forma 

como o regime republicano se estabeleceu desde a promulgação da constituição de 1891, 

defendendo ardorosamente uma revisão constitucional. Rui Barbosa representava, assim, 

um perigo para os novos líderes situacionistas concentrados no Rio Grande do sul, pois 

podia significar um entrave ao equilíbrio do jogo político subsumido ao sistema 

coronelista12, ao qual os paulistas se viam naquele momento em desvantagem.  

                                                        
11 Idem, pp. 100-103. 
12 O coronelismo é identificado como um sistema de barganhas de viés clientelista, porém de características 

bastante particulares. Victor Nunes Leal o identifica a um descompasso entre o modelo político republicano e 

a estrutura agrária brasileira. Maria Isaura Pereira de Queiros complementou a análise trazendo o papel das 

estruturas familiais dentro desse sistema. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: O município e o 

regime representativo no Brasil. 3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 160. 
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A Campanha Civilista de Rui Barbosa representou certos apoios de foro popular e 

chegou a empolgar setores da classe trabalhadora e das camadas médias nascentes, no 

entanto não conseguiu fazer frente à aliança mineiro-gaúcha. Esta lançou a candidatura do 

militar Hermes da Fonseca, que obteve uma heterogênea adesão de oligarquias 

situacionistas e oposicionistas dos estados médios e pequenos, além de atrair também 

setores das camadas médias.  

Por trás da candidatura de Hermes da Fonseca estava o Partido Republicano 

Conservador (PRC), que como o próprio nome sugeria, defendia a conservação do jogo 

republicano tal como estava e fazia frente à reforma constitucional de Rui Barbosa. À frente 

do PRC estava o líder gaúcho Pinheiro Machado: conhecido como “o coronel dos coronéis”, 

conseguiu angariar força política para a candidatura mineiro-gaúcha, contando com ampla 

adesão das oligarquias no norte-nordeste do país. Com a influência que deteria no governo 

hermista, tinha o plano de fortalecer a própria candidatura no pleito de 1914. 

As chamadas “Salvações Nacionais”, no entanto, foram uma espécie de “tiro saído 

pela culatra” nos anseios de pinheiristas. A conjunção heterogênea da base de sustentação 

do governo Hermes logo se revelou na primeira metade do seu governo e explodiu em 1912, 

quando foram derrubados, mesmo que parcialmente, os principais apoiadores de Pinheiro 

Machado no norte-nordeste. Assim, o político gaúcho não viu como sustentar sua 

candidatura em 1914, ainda que fosse lançada por Hermes da Fonseca. As situações 

estaduais passaram a apoiar Wencelau Brás, vice de Hermes.  

Pinheiro Machado representava perigo por motivos opostos a de Rui Barbosa – neste 

caso, seria um hipertrofiamento da oligarquia gaúcha que afetaria o equilíbrio do sistema 

coronelista. Pinheiro Machado desistiu de sua candidatura e apoiou Rui Barbosa, que 

representou uma oposição mas não teve chapa registrada nas eleições. Wencelau Brás 
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venceu com quase 91% dos votos. São Paulo, que antes fazia oposição a Minas Gerais, 

apoiou a candidatura de Wencelau Brás, temendo novas represálias dos mineiros.13 

O retorno dos paulistas à adesão da candidatura mineira viria em 1918, com a 

candidatura de Rodrigues Alves, mostrando vistas a um primeiro acordo entre São Paulo e 

Minas Gerais – ocorrido somente quase 20 anos após a Proclamação da República e que 

não duraria muito tempo. Minas Gerias concordou em apoiar Rodrigues Alves em troca da 

vice-presidência, com Delfim Moreira. O ex-presidente paulista já se encontrava com idade 

avançada e saúde debilitada e se esperava que não cumprisse integralmente seu mandato, 

porém este pereceu antes mesmo de tomar posse, o que acarretou em novas eleições em 

1919.  

Dessa vez os grandes estados não entraram num acordo fácil: cada qual queria lançar 

um sucessor.  A discordância foi resolvida com o nome do paraibano Epitácio Pessoa, 

lançado por Minas Gerias, e aceito pelos paulistas, mesmo refratários. Rui Barbosa, que 

outrora tivera o apoio do PRP, mais uma vez fez oposição ao conchavo situacionista. Além 

disso, a morte de Pinheiro Machado em 1915 fragilizou o Rio Grande do Sul, o que diminuiu 

o poder de barganha dos gaúchos nos pleitos eleitorais, criando um espaço de aliança entre 

Minas Gerais e São Paulo. 

Epitácio Pessoa foi eleito dentro desse impasse entre Minas Gerais, São Paulo e um 

progressivo esvaziamento da importância do Rio Grande do Sul no cenário federal. Da 

aliança entre São Paulo e Minas Gerais nasceu a candidatura do mineiro Artur Bernardes, 

tendo como vice o paulista Urbano Santos. O pleito de 1922 foi palco de intensa disputa 

política – assim como ocorrido com o pleito de 1910. Os oposicionistas à nova aliança entre 

paulistas e mineiros compuseram a Reação Republicana, apoiada pela Bahia, Pernambuco, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Este último, como vimos se encontrava fragilizado com 

a perda de seus líderes mais expoentes. 

                                                        
13 VISCARDI, Cláudia. Op Cit, p. 214-224. 
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Outro setor que se encontrava progressivamente enfraquecido durante o governo de 

Epitácio Pessoa era o exército14. Os tenentes insurgentes à posse de Arthur Bernardes 

alardeavam pela moralização da república mas eram herdeiros da política hermista, que 

fizeram oposição à Campanha Civilista em 1910. Ironicamente se apresentaram com as 

mesmas pautas de campanha desta durante o episódio da Reação Republicana. Quando da 

Campanha Civilista, era São Paulo que lutava por reformas mais profundas na constituição, 

ao lado de Rui Barbosa, aproximando-se dos anseios das camadas médias nascentes, e o 

Rio Grande do Sul temia por mudanças constitucionais mais profundas, na figura de Pinheiro 

Machado. Em 1922 a situação se inverteu: O Rio Grande do Sul, apoiado pelo exército, além 

de médios estados passou a reivindicar as mudanças constitucionais antes temidas, e São 

Paulo, que então gozava das benesses da situação, esquecia as pautas pelas quais lutou em 

1910. 

Nas eleições de 1926, Washington Luís venceu com mais de 99% dos votos contra o 

gaúcho Assis Brasil, que não chegou a emplacar nem meio por cento da contagem geral, 

denunciando a grave situação de isolamento a que o Rio Grande do Sul passava. Os outros 

estados médios e pequenos, que outrora haviam apoiado o estado gaúcho contra a nova 

aliança Minas Gerais-São Paulo, dessa vez apoiaram a aliança situacionista, temendo novas 

represálias do executivo. 

A aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que se efetivou a partir de 1922, não durou 

até 1930. Washington Luís, rompeu o acordo oligárquico ao indicar o nome de outro paulista 

para a presidência da república. Era a vez de Minas Gerais sair do campo da situação e 

compor com o Rio Grande do Sul a oposição, que se efetivou com o advento da Aliança 

Liberal – formada pela situações oligárquicas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e 

pelas dissidências nos pequenos e médios estados. 

                                                        
14 O governo de Epitácio foi conhecido por nomear civis para as pastas militares do executivo federal, gesto 

esse que descontentou setores do exército. Idem, p. 288.   
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A Aliança Liberal trazia uma plataforma eleitoral semelhante à Campanha Civilista e à 

Reação Republicana: moralização da república, voto secreto, promulgação de uma nova 

constituição etc. O que mudavam eram os estados atores em questão.  Nesta ocasião, Minas 

Gerais abandou a aliança com São Paulo, temendo que este possuísse novamente a 

hegemonia no cenário federal. Agora era Minas Gerais que passava a defender as reformas 

populares antes temidas (voto secreto, moralização da política etc.). Mudavam também os 

efeitos dessa oposição, demostrando o poder que Minas Gerais, Rio Grande do Sul, as 

dissidências dos médios e pequenos estados e o exército tinham juntos. Era a primeira vez 

que uma oposição armada tomava o poder e impedia a posse do presidente eleito, o que 

se efetivou nos eventos da Revolução de 30. 

Embora uma narrativa resumida dos acontecimentos envolvendo os pleitos eleitorais 

de 1906 até 1930 não deem conta da complexidade de atores políticos e tramas envolvidos, 

os acontecimentos acima narrados são suficientes para desconstruir o mito da República do 

Café com Leite. Fica claro que não houve uma aliança exclusiva e hegemônica entre São 

Paulo e Minas Gerais. As alianças faziam e se desfaziam de acordo com as conveniências do 

sistema coronelista. Dentro desse jogo, cada um dos três principais estados conheceu os 

ares da situação e da oposição. 

A Revolução de 30, segundo a análise de Viscardi, serviu principalmente com este 

fator: impedir o isolamento hegemônico paulista e recuperar o equilíbrio do jogo 

oligárquico. Nesse sentido, a autora enxerga a década de 1930 mais na esfera da 

continuidade com a década de 1920 do que como uma ruptura. A urbanização, 

industrialização e centralização do estado já eram tendências sintomáticas na década de 

1920. A supressão da constituição de 1889 era também uma tendência que se revelava nos 

discursos de oposição, que pediam a moralização da república e o voto secreto. Uma vez 
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alcançado o equilíbrio do jogo oligárquico, sustentado pelo sistema coronelista, ele ainda 

pôde se efetivar durante a década de 1930 nas eleições de 1933, 1934 e1936.15  

As principais pautas de mudanças defendidas pelos trabalhadores e pelas camadas 

médias urbanas durante a Primeira República não foram plataformas eleitorais de cunho 

ideológico utilizadas pelos partidos políticos estaduais. Tais pautas só eram defendidas 

quando as situações estaduais se encontravam fora do situacionismo na esfera federal. Não 

havia nenhum grande partido político de representação ideológica das classes trabalhadoras 

ou das camadas médias urbanas. Estas foram ouvintes atentas da oposição oligárquica 

representada na Campanha Civilista, na Reação Republicana e na Aliança Liberal, no entanto, 

esses movimentos se foram ideológicos pelas bases, não o foram pela cúpula partidária. 

As análises estáticas e globais acerca da Primeira República tendem a homogeneizar 

não só o comportamento das elites brasileiras – a atuação das camadas populares foram 

também alvo de fórmulas estruturantes de análises globais. Uma delas costumava a afirmar 

que os trabalhadores da Primeira República, se não eram despolitizados, não contavam com 

alcance para o espaço político. As atividades políticas desse segmento eram consideradas 

inócuas e sem efeito. 

Esses estudos focavam somente na alienação política compreendidas nos currais 

eleitorais e nas relações de compadrio, que por sua vez nublavam uma consciência de classe 

ideal e autêntica da classe trabalhadora. Já as análises narrativas mostram que, embora os 

votos de cabresto e a alienação políticas dos segmentos populares fosse um dado efetivo, 

eles não eram exclusivos. As análises que consideravam as camadas populares brasileiras, 

durante a Primeira República, como ineptas e alienadas, terminavam por ocultar e 

desqualificar a atuação dessas pessoas como sujeitos da história. Elas não captavam as 

inúmeras formas de participação política possíveis entre esses sujeitos, que não estivessem 

nas esferas institucionais do estado.  

                                                        
15 Idem, p. 356-357.  
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As eleições não eram a única forma de atuar no universo político possível para a classe 

trabalhadora, Angela de Castro Gomes foi um dos autores pioneiros a mostrar uma vaga 

complexa de participação política entre sujeitos das camadas populares na Primeira 

República.  A autora enxerga a participação política popular na Primeira República também 

na perspectiva de uma música popular nascente, e que influenciava consideravelmente o 

universo político das elites. Além disso, a proliferação de sindicatos e associações mútuas – 

estas enxergadas pelas análises gerais apenas no universo do assistencialismo conservador 

– representavam espaços de aprendizado político para inúmeros trabalhadores, revelando 

as complexas facetas de uma cultura política complexa, heterogênea e em transformação 

no Brasil. Se o estado era elitista e se imiscuía da tarefa de fornecer direitos sociais aos 

trabalhadores, ao menos eles tinham liberdade associativa e sindical, pela qual poderiam 

angariar o equivalente a esses direitos por eles mesmos. Os caixas previdenciários eram 

exemplos de como os trabalhadores poderiam se organizar a fim de angariar o que seria 

equivalente aos direitos sociais conhecidos e tão almejados pelos mais radicais sindicatos.16 

 Corroborando com essas novas abordagens, analisamos as narrativas referentes à 

trajetória de vida de dois personagens, nascidos na mesma cidade, de origens sociais 

semelhantes (nasceram em famílias pobres). Tinham quase mesma idade. Passaram a 

juventude entre a Primeira República e os primeiros anos da Era Vargas. O mais velho nasceu 

em 1895 e era um sapateiro chamado Evaristo Lucena; o outro nasceu cinco anos depois, 

tendo diversas ocupações – carregador, empacotador, balconista, soldado, vendedor de 

jogo do bicho, funcionário de escritório, vigia noturno e bilharista – e se chamava Raimundo 

Barros Filho17.  

Embora fossem da mesma cidade – Baturité, no interior do Ceará – é possível que só 

se conhecessem de vista ou mesmo nem se conhecessem. Havia diferenças singulares entre 

                                                        
16 GOMES, Angela de Castro. Op Cit, p. 1-3. 
17 ARRUDA, Luiz Gustavo. O sapateiro e o (s) coronel (néis): a cultura política de Baturité-CE (1892-1937). Brasília: 

Dissertação de mestrado em história: UnB, 2013, p. 35. 
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eles, a despeito das semelhanças de condições sociais. Primeiro: Evaristo Lucena era negro, 

já Raimundo Barros poderia ser considerado branco pela elite racista da cidade. Segundo: 

embora ambos fossem de famílias ditas das camadas populares, a família de Raimundo 

Barros Filho era amplamente assistida e apadrinhada por vários coronéis da cidade, já a 

família de Evaristo Lucena teve de sobreviver sem proteção ou ajuda de coronéis. Em outras 

palavras, a família Barros era aparentada de grandes famílias de coronéis locais18, já a família 

Lucena fazia parte de uma ampla gama da população que havia sido apartada de famílias 

originais de coronéis, característica da sociedade familial existente no Império e ainda 

resistente durante a Primeira República, embora se iniciasse uma gradual crise desse tipo de 

sociedade. 

 A família de Evaristo Lucena era originada da Paraíba e mantinham antiga relação de 

parentesco com o Barão de Lucena, político de prestígio do Período Imperial. Assim, faziam 

parte da baixa parentela da família Lucena, ou como empregados ou possivelmente como 

escravos antes da abolição. Após a abolição da escravatura, fenômeno simultâneo à seca de 

1887 e 1888, uma ampla parcela de dependentes da alta parentela dos Lucena foi 

desvencilhada da alta parentela – ou por não poderem mais oferecer serviços como 

escravos, ou pela seca ter concorrido para um apartamento horizontal na pirâmide social, 

provocando um intenso movimento migratório de retirantes. De uma forma ou de outra, o 

pai de Evaristo Lucena saiu da Paraíba e se estabeleceu provisoriamente em Aracati, no litoral 

cearense. Possivelmente ouvindo relatos sobre as condições climatológicas de Baturité, que 

se localizava ao pé de uma serra úmida e portanto, mais resistente aos efeitos da seca 

                                                        
18 Segundo Maria Isaura de Queiroz, a sociedade brasileira no Império e mesmo na República era organizada 

a partir de parentelas, dentro do modelo patriarcal de hierarquia de família extensa. A parentela não 

necessariamente mantinha membros de laços consanguíneos, sendo que pertenciam a ela também inúmeros 

dependentes, agregados e escravos (no caso do Império). Dentro da parentela conviviam os membros ricos e 

pobres a ela pertencentes. A autora aponta uma desagregação gradual desse tipo de sociedade a partir da 

Primeira República, com o rompimento horizontal das pirâmides sociais parentais, nas quais a ala rica 

desvencilhava ou abandonava à própria sorte a ala pobre, que por sua vez migravam para os centros urbanos, 

buscando novas oportunidades. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O Mandonismo local na vida política 

brasileira e outros ensaios. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976, p 208.  
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prolongada, o pai de Evaristo Lucena migrou para a cidade interiorana, que atraia diversos 

retirantes. 

A infância de Evaristo Lucena em Baturité foi pobre. Acordava às quatro horas da 

manhã para encher potes com mercadorias de baixo valor vendidos em tabuleiros por sua 

madrasta. 

 

Mostrando-se habilidoso em diversas atividades manuais, artísticas e 

artesanais, há indícios que Evaristo Lucena tenha sido autodidata (o que era 

comum entre os alfabetizados de seu nível socioeconômico). É provável que 

ele já tenha começado no ofício de sapateiro e remendão ainda durante sua 

adolescência. Em sua juventude conseguiu montar a “Sapataria Evaristo” em 

um imóvel alugado no Centro de Baturité. (...) Além de sapateiro e de ser 

alfabetizado, aprendeu a tocar diversos instrumentos musicais em contato 

com a música popular nascente, quando montou (em 1923) uma banda 

apoiada pela igreja local por conter no repertório música sacra.19 

 

 A banda de música de Evaristo Lucena tornou-o popular e significou um elo original 

entre sua pessoa e a elite de coronéis da cidade. Além disso, por sua proximidade com a 

Igreja Católica, e apoiado ideologicamente na doutrina do catolicismo social20 chegou a 

angariar o cargo de presidente do recém-fundado Circulo Operário Católico local em 1924. 

Com isso, inaugurou-se suas atividades associativas. Mesmo com todas as limitações 

impostas pela elite católica da cidade, o Círculo Operário significou para ele um importante 

espaço de aprendizado político, compreendido pelo contato com a cultura associativa. 

Atuavam no Círculo de Baturité, além dos trabalhadores rurais, diversos trabalhadores 

urbanos, como livreiros, pedreiros, mecânicos, artesãos, artistas. A instituição tinha caixas de 

                                                        
19 ARRUDA, Luiz Gustavo. Op Cit. p. 120. 
20 O Catolicismo Social foi inaugurado pelo papa Leão XII, por meio da encíclica Rerum Novarum, conhecida 

também como a carta dos trabalhadores católicos. Nessa encíclica a Igreja denunciava o grave grau de caos 

social produzido pela sociedade capitalista liberal e propunha uma organização social por meio de 

corporações, onde se contava com a participação do Estado para atenuar o estado de penúria dos 

trabalhadores. No fim, buscava-se um capitalismo humanizado, no qual o trabalhador poderia se elevar à 

condição de proprietário. SOUSA, Jessie Jane Viera de. Círculos operários: a Igreja Católica e o mundo do 

trabalho no Brasil. Rio de Janeiro Ed: UFRJ. 2002, pp. 82-84 
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socorros, sinistros e funerais, e os sócios realizavam passeios para círculos das cidades 

vizinhas.    

 A medida que se aproximava a década de 1930 e se avolumavam temas acerca da 

condição operária dentro da Igreja, Evaristo Lucena ampliava seu espaço de participação. 

No final da década construiu uma sede própria para o Círculo, o que tornou as reuniões 

mais independentes da Igreja, que até então ocorriam no salão paroquial.  

 Em 1931, saudando o novo governo varguista, que criara o Ministério do Trabalho, 

criou uma escola de ofícios para crianças e jovens pobres. Ali se ensinavam as letras, 

matemática e ofícios como sapataria, marcenaria, instrumentos musicais etc. 

 A escola foi um instrumento imprescindível para o aprendizado político de Evaristo 

Lucena, servindo de instrumento de formação de sua cultura política. Antes a esfera 

pedagógica do Círculo era incumbência das elites católicas locais, dessa vez contava com a 

adesão de um sujeito-histórico popular. Quando da fundação da Liga Eleitoral Católica em 

193221, Lucena tornou-se membro da junta provisória do recém fundado partido, o que 

ampliou suas atividades políticas para o campo partidário.  

Suas atividades de caráter político tornou-se uma crescente até pelo menos 1935. 

Desde o ano anterior, as elites dos Círculos Operários do Ceará vinham se aproximando da 

doutrina da Ação Integralista Brasileira (AIB). Por algum motivo, Evaristo Lucena não 

corroborava com os ideais integralistas, e manteve simpatia com a Aliança Nacional 

Libertadora, o que rendeu-lhe pecha de simpatizante ao comunismo. 

Em março de 1935, um dos coronéis da cidade – que também era o prefeito na 

ocasião – chegou a prometer a sede do Círculo Operário para os integralistas fundarem um 

núcleo municipal em Baturité, porém Evaristo Lucena não concordou com o aparelhamento 

da AIB ao Círculo Operário e impediu que a fundação do referido núcleo ocorresse nas 

                                                        
21 A Liga Eleitoral foi uma associação política católica de abrangência nacional e representou a primeira 

inserção oficial da Igreja Católica na esfera política desde a Proclamação da República. Seu objetivo era o de 

apoiar políticos comprometidos com as causas católicas de então – que diziam respeito ao ensino religioso, a 

regulação dos sindicatos confessionais e a questão do divórcio. 



 

31 

 

dependências do Círculo. A partir de então, como represália, passou a ser perseguido pelos 

seus antigos aliados coronéis (os católicos da LEC e simpatizantes do integralismo). Em 

janeiro de 1936, boicotado pela elite católica da cidade, deixou o cargo de presidente do 

Círculo, o qual ocupou por 12 anos. Com o aprendizado político que obteve, pôde angariar 

apoio no partido oposicionista.  

Pelo Partido Social Democrático22 foi eleito vereador nas eleições municipais d, 

fazendo oposição ao prefeito da LEC, mas exerceu um mandato repleto de restrições. Foi 

impedido pelo prefeito de tocar com sua banda de música em vias públicas e era 

desqualificado pela elite como incapaz de ocupar o cargo de vereador. Em outubro de 1937, 

desobedeceu a proibição do prefeito e tocou com sua banda num comício de oposição, na 

conjuntura das eleições presidenciais de 1938, interrompida pelo golpe do Estado Novo. A 

atitude insubordinada ao prefeito representou o ápice da participação política de Evaristo 

Lucena. Um sapateiro negro, provavelmente neto de escravos, tornou-se vereador de sua 

cidade e fazia oposição a um poderoso coronel local – era demais para as elites que 

encaravam tudo aquilo como perturbação da ordem. 

O Estado Novo surgia provocando uma brusca interrupção das atividades populares 

em geral, que se tornavam mais radicais a partir de 1935, sob pretexto de uma ameaça 

comunista. As associações foram proibidas, os sindicatos tornaram-se aparelhados ao 

governo e o próprio Círculo Operário passou a sofrer interferência mais vertical da hierarquia 

católica. A partir de então, Evaristo Lucena perdeu seu mandato de vereador e teve suas 

atividades políticas apagadas – a elite da cidade tratou de lançá-lo ao esquecimento. A 

ditadura do Estado Novo apenas confluiu para uma tendência autoritária que se 

manifestava, a partir de 1935, dentro da cultura política das elites. Interrompeu-se, assim, 

                                                        
22 O Partido Social Democrático foi fundado em Pernambuco sob a influência de Juarez Távora em 1932. Pouco 

tempo depois difundiu-se para a Bahia e Ceará. Em seu grêmio reuniam-se tenentes da Revolução de 30 e 

grupos situacionistas dos primeiros anos da Era Vargas, o que confluiu no apoio da LEC ao PSD. Porém, por 

algum motivo, o mesmo não acorreu no Ceará, onde a LEC tomou ares de partido independente e sofreu 

oposição do PSD. ARRUDA, Luiz Gustavo. Op. Cit, p. 99.  
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um amplo aprendizado político que vinha se constituindo desde a década de 1920. O 

sapateiro de ativista político e pequeno proprietário passou a ser um simples trabalhador 

subalterno de carteira assinada – era o lugar que cabia a quem quisesse ampliar demais seus 

horizontes de luta política.    

Como narrativa comparativa, nos atemos agora a Raimundo Barros Filho – conhecido 

como o Mundim de Baturité23. Foi filho do alfaiate Raimundo Ferreira Barros, por sua vez 

oriundo de Morada Nova, cidade cearense do Vale do Jaguaribe. Por motivos semelhantes 

que envolveram as migrações do pai de Evaristo Lucena, Ferreira Barros chegou a Baturité 

no final do século XIX, onde conseguiu angariar apadrinhamento e relações de intimidade 

com os coronéis locais. Conseguiu fazer do coronel Luiz Nepomuceno padrinho de sua filha, 

que disponibilizou à sua família moradia sem pagar aluguel. Já Barros Filho era afilhado do 

coronel Luiz Ribeiro e ainda contava com a proteção do major Pedro Catão. 

No entanto, a proteção dos coronéis não impedia que o garoto Barros Filho saísse 

pelas bodegas da cidade pedindo esmolas durante a infância. Seu primeiro emprego foi 

como vendedor de água da empresa de abastecimento da cidade quando era ainda criança. 

Porém, por brincar com a água, alagando a praça e seringando-a nos transeuntes, foi 

demitido.  

 

Após isso, tornou-se “embrião de ‘cambista’ (vendedor de jogo do bicho) (...) 

para ganhar misérrimas comissões”. Também foi ajudante em botequins e 

mercearias para “fazer serviços de entregas e dar recados”. Aos dezesseis 

anos, em 1916, foi “cassaco na construção da Estrada de rodagem Baturité-

Guaramiranga, como chefe de turma, comandando um grupo de doze 

trabalhadores”.24 

 

 No mesmo ano de 1916, a pedido do mesmo major protetor que o estabelecera na 

Empresa de Abastecimento de Água, passou a trabalhar numa fábrica em Fortaleza, 

                                                        
23 Estas narrativas constam de uma autobiografia escrita pelo próprio personagem em questão. BARROS FILHO, 

Raimundo. Mundim de Baturité. Traquinices e traquinadas. Rio de Janeiro: [s.n.], 1979. 
24 ARRUDA, Luiz Gustavo. Op Cit, p. 124. 
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pertencente a um coronel local. Foi despedido em fevereiro de 1917, por faltar o serviço 

para pular o carnaval, esquecendo de efetuar a folha de pagamento dos funcionários. Ainda 

em 1917, trabalhou em um armazém, mas podia dar-se ao luxo de sair porque recebia 

“pagas ridículas”.  No mesmo ano arrumou um emprego no escritório de advocacia do genro 

do coronel Nepomuceno, onde pôde se insinuar entre intelectuais, inclusive passando a 

frequentar a biblioteca do major Pedro Catão, que era advogado. 

 Por intermédio de seu padrinho, coronel Luiz Ribeiro, passou à prática de telegrafia 

na Rede de Viação Cearense, no entanto não se adaptou à especialidade do serviço. Em 

maio de 1919, andou um tenente do exército parente afim do major Pedro Catão que lhe 

aconselhou a fazer carreira militar. Chegou até a sargento e em 1923 se desligou da 

corporação. Após sair do exército tentou vários concursos públicos, nos quais era aprovado, 

mas não era chamado, percebendo então que a mesma política de ajuda e proteção que o 

beneficiara poderia também lhe prejudicar, já que eram chamados outros apadrinhados. 

 

Em contato com o coronel Vicente Carneiro, abriu uma sociedade que vendia 

títulos de capitalização. O coronel entrou com o capital e Raimundo Barros 

era responsável por abrir filiais e contratar agentes. Abriu filiais em Recife, 

Parahyba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O ofício lhe rendeu 

algum dinheiro, pois adquiriu um automóvel e logo depois uma motocicleta, 

com a qual fez várias viagens pelo Brasil, fundando as filiais de sua sociedade. 

Em 1929, estava em São Paulo quando a sociedade se desfez por conta da 

morte do coronel Vicente Carneiro. Passou a trabalhar por conta própria no 

Rio de Janeiro e em Recife com dificuldade, por causa da proibição do jogo 

do bicho após a Revolução de 30. Em 1932 lutou contra a Revolução 

Constitucionalista, compondo o batalhão Olegário Maciel em Minas Gerais.  

Em 1935, no Rio de Janeiro, foi guarda noturno da Superintendência de 

Educação Musical e Artística (SEMA). Por essa época, foi bilharista e 

frequentador da boemia carioca, quando teve a oportunidade de ser parceiro 

de bilhar do maestro Heitor Villa-Lobos. Em 1937 foi demitido do emprego.25 

 

                                                        
25 Idem, p. 127. 
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 Após um 1937 repleto de dificuldades, dependendo novamente de amigos e 

protetores, pôde conhecer mais estabilidade em sua vida quando passou num concurso 

público, onde teve carreira facilitada, mais uma vez através das sua ampla rede de ajuda e 

proteção dos coronéis que conhecia. Tal rede foi tão efetiva que chegou até mesmo ao 

ministro do trabalho Waldemar Falcão26. Passou, assim, a integrar a classe média carioca nas 

décadas de 1940 e 1950, gozando nas décadas posteriores de boa aposentadoria. Faleceu 

na década de 1980, proprietário de um apartamento em Copacabana. 

  Vemos um destino muito diferente nas trajetórias de vida de Evaristo Lucena e de 

Raimundo Barros Filho, que se refletia na distinção entre as culturas políticas desses dois 

personagens. Enquanto o primeiro angariava promoção social através das lutas por direitos 

trabalhistas e participação política, que se configuravam na formação de uma cultura política 

pautada na cidadania, o segundo fez suas promoções sociais através da cultura política 

clientelista, sob contatos, amizades, ajuda e proteção de coronéis. 

Nesse sentido, no tocante também aos movimentos populares, enxergamos também 

uma vaga de continuidade entre a primeira metade da Era Vargas e a Primeira República, 

corroborando com Viscardi e se alinhando com suas análises acerca das elites políticas. Os 

primeiros anos da década de 1930 representou um horizonte de ampliação de participação 

política para milhares de trabalhadores que se tornaram perigosos para as elites a partir de 

1935. O Estado Novo não perseguiu apenas comunistas, mas uma amplo conjunto de 

associações que angariavam participação políticas de maneira independente do estado 

varguista. 

A diferença primordial entre as duas narrativas é o caráter distinto da cultura política 

entre esses dois personagens, o que faz refletir sobre as vicissitudes da formação da 

cidadania brasileira. O personagem que conseguiu angariar a posição de classe média 

urbana não o fez pelas conquista de direitos sociais, ou pela política, mas por intermédio de 

                                                        
26 Waldemar Falcão era natural de Baturité, o que explica como a rede clientelista de apoios locais pode chegar 

a tão longe. 



 

35 

 

acordos de cunho clientelista. Não o interessava participar de associações políticas ou 

sindicatos, ganhava mais ao angariar o maior número possível de contatos de onde pudesse 

obter vantagens ou ajudas. Já Evaristo Lucena, que angariou participação política através de 

associações operárias até na esfera partidária, conseguiu no máximo compor uma baixa 

classe média. 

Concluímos que paralelamente à existência do sistema coronelista na cultura política 

vigente da Primeira República, ampliava-se gradualmente os horizontes de participação 

popular na esfera política, o que correspondia ao surgimento de uma nova cultura política, 

nascida entre os trabalhadores e as baixas camadas médias. Esse horizonte de participação 

ampliou-se na década de 1930 e quando atingiu contornos perigosos demais para a própria 

elite oligárquica, foi abortada pelo golpe do Estado Novo.   

Mostramos que o caráter explicativo da narrativa micro-histórica pode revelar 

diversas nuances sobre estruturas totalizantes. Abordamos uma narrativa estritamente 

micro-histórica e circunscrita a um universo de sujeitos históricos definidos, porém essas 

narrativas servem para compreendermos como as estruturas e sistemas funcionam dentro 

do universo particular dos sujeitos históricos. Como Ginzburg coloca: 

 

A análise micro-histórica é bifronte. Por um lado movendo-se numa escala 

reduzida, permite em muitos casos uma reconstituição do vivido 

impensável noutros tipos de historiografia. Por outro lado, propõe-se a 

indagar as estruturas invisíveis dentro das quais aquele vivido se articula.27 

 

 Dessa forma parece ser inconsistentes as opiniões que colocam a micro-história na 

esteira do pensamento pós-moderno. O micro-historiador preocupa-se com as explicações 

racionais sobre a realidade tanto como o historiador iluminista, apenas utiliza a forma 

narrativa particularizada para alcançar tal fim. Ao abandonar o uso exclusivo das análises 

quantitativas e priorizar estudos em menor escala para compor a pesquisa histórica, o 

                                                        
27 GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1989. 1989, p. 177-8. 
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historiador pós-moderno o fazia no sentido de negar a própria realidade histórica e criar um 

pandemônio de representações históricas somente. Já o micro-historiador pode até usar de 

meios parecidos aos dos pós-modernos, porém o faz na pretensão de explicar a realidade 

histórica, que pode não ser absoluta, mas heuristicamente controlada. 

 

REFERÊNCIAS 

ARRUDA, Luiz Gustavo. O sapateiro e o (s) coronel (néis): a cultura política de Baturité-CE 

(1892-1937). Brasília: Dissertação de mestrado em história: UnB, 2013, p. 35. 

 

 

BARROS FILHO, Raimundo. Mundim de Baturité. Traquinices e traquinadas. Rio de Janeiro: 

[s.n.], 1979. 

 

 

CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (orgs). Domínios da História: ensaios de 

teoria e metodologia. Campus, 1997, pp. 1-23. 

 

 

CARR, David. Narrative explanation and its malcontents. History and Teory. N 47. 2008, pp 

19-30. 

 

 

GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. 

 

 

________________; PONI, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1989. 1989. 

 

 

GOMES, Angela de Castro; ABREU, Martha. A nova “Velha” República: um pouco de história 

e historiografia. Revista Tempo, [s. l.] n. 26, janeiro de 2009, pp. 1-14. 

 

 

GRENDI, Edoardo. A proposito di ‘famiglia e comunità. Quaderni Storici. A. XII (3). 1976, pp. 

881-891. 

 

 



 

37 

 

KREISWIRTH, Martin. Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human 

Sciences. Poetics Today, V. 21, n.2. 2000, pp. 293-318. 

 

 

LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

 

 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: O município e o regime representativo 

no Brasil. 3ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 

 

MINK, Louis O. Narrative Form as a Cognitive Instrument. In.CANARY, R.; KOZICKI, H. (orgs). 

The Writing of History. The University of Wisconsin Press, 1979, pp. 129-149. 

 

 

VISCARDI, Cláudia M. R. O Teatro das Oligarquias: uma revisão da política do café com 

leite. 1. Ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. 

 

 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O Mandonismo local na vida política brasileira e 

outros ensaios. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. 

 

 

VISCARDI, Cláudia M. R. O Teatro das Oligarquias: uma revisão da política do café com 

leite. 1. Ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. 

 

 

SOUSA, Jessie Jane Viera de. Círculos operários: a Igreja Católica e o mundo do trabalho 

no Brasil. Rio de Janeiro Ed: UFRJ. 2002. 

 

  



 

38 

 

 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 
História cultural e o sagrado 

 

Coordenação 
Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior – UFRN 

 

 

CULTO AOS ANCESTRAIS NA REPÚBLICA ROMANA TARDIA 

 

Geydson Mike dos Anjos Ribeiro28 

 

A história nos conta que era muito comum à época do Império Romano a divinização 

do governante máximo. Sabe-se que Otávio durante o exercício das suas magistraturas 

(cônsul mais precisamente), instituíra o culto do Divino Júlio (Caio Júlio César), de quem o 

mesmo era filho adotivo, sobrinho neto e herdeiro. O próprio Augusto passou a se 

representar como possuindo status semidivino durante o seu governo. 

A ideia predominante na historiografia é de que durante o período do regime 

republicano, a ideia era o oposto do tempo dos imperadores, e que nenhum membro das 

classes governantes poderiam se sobressair sobre seus iguais, que dirá se divinizar. 

 Entretanto o próprio Cícero (no final da república) nos textos de sua autoria 

denominados “das Leis”, no final da república, reconhece que entre os aristocratas que 

cultuavam seus ancestrais, poderia ocorrer a divinização de determinados indivíduos, 

seguindo alguns rituais pomposos. 

 É fato que antes do final do século II a.C., o exército era temporário, convocado 

principalmente da camada de cidadãos, o campesinato, principalmente formava a base da 

                                                        
28 Discente do Curso de Licenciatura em História da UFRN, Campus de Caicó. E-mail:  

geydson_dosanjos@hotmail.com.   Orientador: Prof. Dr. Rafael Scopacasa. 
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infantaria. Assim a classe governante, sobretudo o senado detinha o poder sobre o exército, 

e conseqüentemente das riquezas que provinha de tal oportunidade (espólios de guerra, 

governar províncias, terras, etc.)  

Porém, a partir da reforma do General Mário em 111 a.C. a situação foi mudando, 

como explica FUNARI: 

 

“As guerras muito longas em locais distantes tornavam cada vez mais difícil 

a participação dos camponeses na infantaria, o que acabou levando o 

general romano Mário, em 111 a.C., a recrutar, pela primeira vez, soldados 

voluntários que recebiam salário. O procedimento do general Mário, um 

homem de origem relativamente humilde, levou à profissionalização do 

exército.” FUNARI, 2001: P.88 

  

 A partir deste fragmento de texto podemos observar que já nos séculos finais da 

República a situação estava mudando, pois com essa reforma no exército, soldados 

assalariados, muitas vezes das classes subalternas e/ou pobres, viam no exército uma forma 

de ascender socialmente e economicamente, com a acumulação de bens a partir dos 

espólios de guerra, e ganhos de terras como parte dos pagamentos dos seus serviços 

militares. Outro fator determinante para as mudanças no final do regime republicano, ainda 

ligado diretamente com as reformas de Mário, é que com essa modificação, os soldados 

passaram a ser mais leais ao seu general que à república ou o senado, o que provocou a 

ascensão de homens demasiados poderosos, politicamente e economicamente, dentre eles: 

Sulla, Crasso, Júlio César, Pompeu, Mário, Otávio e Marco Antônio. 

 O historiador Suetônio (69 A.D.-141 A.D.) escreveu sobre indícios de mudanças 

abruptas no final da República Romana, o período descrito é os idos de Março de 44 a.C., 

logo após o assassinato do ditador Caio Júlio César, nos seus funerais e posteriormente 

também. Pode-se citar os capítulos LXXXIV e LXXXVIII da “A vida de Júlio César”, contida na 

obra “Vida dos doze césares”: 
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“Em vez de elogio fúnebre, o cônsul Antônio mandou um arauto ler o senatus 

consulto29 que conferia a César honras divinas e humanas, assim como o 

juramento pelo qual todos se coligavam para a salvação de um só.” 

(SUETÔNIO, 2002: P. 84) 

 

“[...] considerado como um deus, tanto pelas declarações dos que lhe 

conferiam esta honra, como pela convicção do povo. Com efeito, nos jogos 

consagrados à sua memória, pelo seu sucessor Augusto, um cometa surgira 

às onze horas brilhou sete dias a fio.” (SUETÔNIO, 2002: P. 86) 

 

 Tanto as fontes escritas como as fontes iconográficas, feitas sob ordens de Augusto 

mostra o interesse dele em retratar seu pai adotivo como “divino”, e naturalmente esse 

status divino recairia sobre ele também. Podemos observar isso claramente em algumas 

moedas que analisei.   

 Observando esse contexto do fim da República, vamos comparar com o início desse 

regime de governo. Em 509 a.C., quando o último rei da dinastia tarquínia fora expulso do 

seu posto em Roma, o poder foi repartido entre a aristocracia local, porém em 

aproximadamente em 450 a.C. foram escritas as Leis das Doze Tábuas (quase 60 anos depois 

da instalação do regime republicano), que regulava vários aspectos da vida em Roma, o que 

evidencia que a igualdade entre os pares não era algo tão real assim logo após o término 

da monarquia. 

 Entende-se que quando uma lei é redigida, é porque o que ela proíbe/orienta está a 

acontecer em demasia e partindo desse pressuposto, observa-se nas Leis das Doze Tábuas, 

na décima tábua mais precisamente (a que trata do direito sagrado), que desde o início da 

república romana, havia-se a preocupação com a moderação nos ritos fúnebres, pois tais 

ritos serviam como veículo de ostentação e de tentativas das grandes famílias 

aristocráticasse sobressaírem umas sobre as outras. Esse conjunto de leis vinha tentando 

                                                        
29 Decreto do senado. 
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efetivar a igualdade entre os aristocratas, pois um clã com mais poder econômico poderia 

se sobressair sobre seus iguais, o que a maioria dos aristocratas não queria. 

 Desse fragmento da lei podemos destacar os incisos: 

 

3. Moderai as despesas com os funerais. 

5. Não deveis polir a madeira que vai servir à incineração.  

6. Que o cadáver seja vestido com três roupas e o enterro se faça 

acompanhar de dez tocadores de instrumentos. 

8. Não retireis da pira os restos dos ossos de um morto, para lhe dar 

segundos funerais, a menos que tenha morrido na guerra ou em país 

estrangeiro. 

9. Que os corpos dos escravos não sejam embalsamados e que seja abolido 

dos seus funerais o uso da bebida em torno do cadáver. 

11. Que não se usem longas coroas nem turíbulos nos funerais. 

12. Que aquele que mereceu uma coroa pelo próprio esforço ou a quem seus 

escravos ou seus cavalos fizeram sobressair nos jogos, traga a coroa como 

prova do seu valor, assim com os seus parentes, enquanto o cadáver está em 

casa e durante o cortejo. 

13. Não é permitido fazer muitas exéquias nem muitos leitos fúnebres para 

o mesmo morto. 

14. Não é permitido enterrar ouro com o cadáver; mas se seus dentes são 

presos com ouro, pode-se enterrar ou incinerar com esse ouro. 

  

 Explícito o inciso 9º, vemos que o mesmo tem caráter excludente, no que diz respeito 

aos funerais dos escravos, deixando claro sua posição na sociedade e delimitando seus 

direitos post mortem, fazendo-me supor que, além disso, também havia pouca apreciação 

pelos rituais estrangeiros, visto que na sociedade romana descrita nas fontes, era usada a 

cremação. Quando se cita repúdio pelo embalsamento, exemplo se deixa evidente o pouco 

gosto pelas práticas mortuárias do Egito, por exemplo. 

A partir dessa citação observa-se explicitamente que para chegar ao ponto de serem 

colocadas em prática essas leis, as ações que ela regula tinham que ser coibidas.  
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REFERÊNCIAS DO CULTO AOS ANCESTRAIS EM FONTES CONTEMPORÂNEAS À 

REPÚBLICA 

Lívio fala ainda de outro tipo de prática cujo intuito era lembrar e talvez cultuar a 

memória dos antepassados. Conta-se que em memória de Iunius Brutus Pera em 264 a.C.30 

foi realizado o primeiro combate de gladiadores na cidade de Roma. Tito Lívio através deste 

escrito nos mostra a diversidade de opções para manter viva a memória dos ancestrais, e 

fortalecer a tradição de uma família perante seus iguais e também diante das classes 

subalternas. Vale salientar que o Livro XVI foi perdido, restando apenas o fragmento, que 

nele estão contidas tais informações. 

As fontes antigas pesquisadas nos revelam a preocupação dos romanos (aristocracia) 

em preservar a memória dos seus antepassados, e colocá-los em destaque na sociedade, 

como exemplo de virtuosidade e de boas ações. Ou seja, tinha um grande saudosismo.  

Um texto analisado que cita diretamente o tema abordado nesse trabalho é Histórias 

do grego Políbio (200 A.C. – 118 A.C.). Políbio era ativista político na Liga Aquéia, quando a 

dominação romana foi efetivada naquela localidade grega, ele foi feito refém e foi enviado 

para o cárcere em Roma. Frequentou o círculo dos Cipiões31, o que lhe deu um convívio 

privilegiado com a elite romana, inclusive viajando para campanhas militares com os 

romanos. Os escritos de Políbio fornece-nos uma visão de um estrangeiro inserido entre os 

romanos que descreve alguns de seus costumes a partir de uma ótica das elites, e para as 

elites, sejam elas gregas ou latinas. Na sua obra Histórias, mais especificamente no livro VI 

(fragmentos), no capítulo 53 e parte do 54, o autor cita e exalta alguns costumes da elite 

romana: 

 

“Cuando, entre los romanos, muere um hombre ilustre, a la hora de llevarse 

de su residencia El cadáver, lo conducen al ágora com gran pompa y lo 

colocan em el llamado foro; casi siempre lo ponen de pie, a La vista de todos, 

                                                        
30 TitusLivius, Aburbs condita, XVI. 
31  Círculo de convivência do general Cipião Africano, conquistador de Cartago. 
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aun que alguna vez lo colocan reclinado. El pueblo entero se aglomera en 

torno Del difunto y, entonces, si a este le queda algún hijo adulto y residente 

en Roma, éste, o em sudefecto algún outro pariente, sube a la tribuna y 

diserta acerca de las virtudes del que ha muerto, de las gestas que en vida 

llevó a cabo. El resultado es que, com La evocación y la memoria de estos 

hechos, que se ponen a la vista del pueblo-no sólo a la de los que tomaron 

parte em ellos, sino a la de los demás, todo el mundo experimenta uma 

emoción tal, que el duelo deja 'de parecer limitado a La familia y pasa a ser 

del pueblo entero. Luego se procede al enterramiento y, celebrados los ritos 

oportunos, se coloca una estatua del difunto em el lugar preferente de la 

casa, en una hornacina de madera. La escultura es una máscara que sobresale 

por su trabajo; enla plástica y el colorido tiene una gran semejanza com El 

difunto. Em ocasión de sacrificios públicos se abren lãs homacinas y lãs 

imágenes se adornan profusamente. Cuando fallece outro miembro ilustre 

de La familia, estas imágenes son conducidas también al acto del sepelio, 

portadas por hombres que, por su talla y su aspecto, se parecen más al que 

reproduce la estatua. Éstos, llamémosles representantes, lucen vestidos con 

franjas rojas si El difunto había sido cónsul o general, vestidos rojos si El 

muerto había sido censor, y si había entrado en Roma en triunfo o, al menos, 

lo había merecido; El atuendo es dorado. La conducción se efectúacon carros 

precedidos de haces, de hachas y de lasotras insígnias que acostumbran a 

acompañar a los distintos magistrados, de acuerdo com La dignidad 

inherente al cargo que cada uno desempeñó em la república. Cuando llegan 

al foro, se sientan todos en fila em sillas de marfil; no es fácil que los que 

aprecian la gloria y El bien contemplenlo un espectácuio más hermoso. ¿A 

quién no espolearía ver este conjunto de imágenes de hombres glorificados 

por su valor, que parecen vivas y animadas? ¿Qué espectáculo hay más bello? 

Además, el que perora sobre el que van a enterrar, cuando, em su discurso, 

ha acabado de tratar de él, entonces habla de los demás representados, 

comenzando por el más viejo, y explica sus gestas y sus éxitos. Así se renueva 

siempre la fama de los hombres óptimos por su valor, se inmortalizala de los 

que realizaron nobles hazañas, El pueblo no la olvida y se transmite a lãs 

generaciones futuras la gloria de los bienhechores de la patria. Y lo que es 

más importante, esto empuja a los jóvenes a soportar cualquier cosa em el 

servicio del estado para alcanzar la fama que obtien em los hombres 

valerosos. Esta afirmación La confirman los hechos: muchos romanos se 

batieron voluntariamente en duelo para decidir una batalla; no poços 

escogieron una muerte segura, unos em tiempos de guerra, para salvar a sus 

camaradas, y otros em tiempo de paz, para asegurar el interés de la 

comunidad. Hubo magistrados que, contra toda costumbre y ley, mandaron 

ejecutar a SUS propios hijos porque estimaban en más las conveniências de 

la patria que el amor natural a los allegados más próximos. La historia de 

Roma narra muchas gestasa sí realizadas por ciudadanos, pero aquí será 
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suficiente aducirun solo caso que, a guisa de ejemplo, me hará digno de 

crédito.” (POLÍBIO, VI:53-54) 

  

 O que nota-se neste fragmento, é que com as tensões sociais viventes no século II 

a.C. entre a aristocracia versus a plebe, camponeses e os socii32(ALFÖLDY, 1989: p. 70) , 

fortalecendo ainda mais nas classes subalternas de Roma e da península Itálica o sentimento 

de luta por justiça e igualdade pós atuações dos irmãos Graco, buscavam seu espaço, 

incomodando a aristocracia e questionando se sua soberania realmente era legítima e 

irrevogável. A aristocracia, vendo essa situação, tinha como arma para fazer apelo (chegava 

a ser até emocional) à sua supremacia frente ao populusos rituais fúnebres e de evocação a 

memória dos ancestrais, onde tentavam comover todo o povo que assistia a esse espetáculo, 

lembrando que “homens ilustres se sacrificavam pelo bem de todos”, e que eles serviam de 

exemplo para a juventude, legitimando assim seu legado para todo povo, inclusive sua 

linhagem. O texto também deixa claro que quem era digno dessas homenagens eram os 

ancestrais da classe governante, quando Políbio cita as roupas que o que representava o 

morto com sua máscara33 correspondente utilizava, cada roupa de acordo com a 

magistratura que o falecido exercia. 

 O caráter de exaltação e legitimação da família do morto fica mais evidente quando 

cada um no ato final das homenagens e próximo do momento da cremação fala os feitos 

dos homens os quais estão representando, como bem Políbio (1981: P.216) destaca: Assim 

se renova sempre a fama dos homens ótimos por seu valor, se imortaliza a dos que realizarão 

nobres façanhas, o povo não esquece e transmite às gerações futuras a glória dos 

benfeitores da pátria. Será que o povo não esquecia? Para ser preciso tantas alegorias, a 

aristocracia tinha o objetivo claro de mostrar ao povo o seu poder. 

                                                        
32 Aliados italianos 
33  Fontes antigas citam que após a morte de uma pessoa, colocava cera no rosto e moldava-se uma máscara 

para futuras homenagens ao falecido. 
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Em suma, essas homenagens delimita uma fronteira dificilmente transponível pelas 

camadas subalternas, todavia não impossível, visto que as fontes antigas citam o caso de 

plebeus enriquecidos.  

Outro autor que trata da veneração aos seus ancestrais e suas inspirações é Caio 

Salústio Crispo(86 a.C. – 34 a.C.). Salústio era de família de origens sabina, considerado 

plebeu, todavia enriquecido, pertencia À facção democrática do ilustre ditador Caio Júlio 

César. Exerceu diversas magistraturas, foi governador de província e foi até comandante de 

uma legião. Após o assassinato de César se afastou da vida pública, recolhendo-se em sua 

casa. O autor trata da veneração aos ancestrais na sua obra A guerra de Jugurta, em todo 

capítulo 4, pode-se conferir na citação abaixo: 

 

“Pues yo heoído muchas veces que Quinto Máximo34, Publio Escipión35 y 

otros ilustres varones de nuestra ciudad solían decir que cuando 

contemplaban los retratos de sus abuelos se les inflamaba el espíritu con 

gran vehemencia, instándoles a practicar la virtud. Naturalmente, aquella 

cera, aquellas imágenes no teníanen sí una fuerza tan grande, sino que esa 

llama crecía em el pecho de los hombres singulares al recuerdo de las gestas, 

y no se extinguía hasta que su virtud igualaba la fama y gloria de los mismos. 

Por el contrario, ¿quién hay com lãs costumbres actuales que no compita con 

sus mayores en riquezas y dispendios y no enprobidad y diligencia? Incluso 

los hombres que se hacen a si mismos y que antes acostumbraban a 

aventajar a lanobleza por suvirtud se esfuerza nen lograr el poder y los cargos 

públicos com engaños y recursos de bandidos en vez de com buenas artes. 

Como si la pretura, el consulado y todas lãs demás cosas por el estilo fues en 

preclaras y grandiosas por si mismas y no se juzgaran según el mérito del 

que ostenta tales cargos.” (SALÚSTIO; IV:5-9) 

 

 Nesta passagem, o Salústio como Políbio também se dedica a contar como era que 

essas máscaras serviam para inspirar os homens a praticar virtudes, como por exemplo, 

proferir um discurso de oratória e diz mais, delimita que eram “homens ilustres”.  O autor 

                                                        
34  Quinto Fábio Máximo, combatente de Aníbal. 
35 Públio Cornélio Cipião “o africano” vencedor do general cartaginês em Zama. 
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ainda conta que estas imagens instigavam tanto os homens que as olhavam, que a “chama” 

crescia e só se apagava quando os vivos superavam os ancestrais em fama e glória.  

 Salústio ainda critica os costumes e atitudes contemporâneos a eles, afirmando que 

se as pessoas se espelhassem pelas as glórias dos antepassados, baseando seus feitos nas 

atitudes honestas e lícitas dos maiores, exerceriam suas magistraturas com dignidade. 

Quando se exemplifica no trecho as magistraturas, vemos claramente o caráter excludente 

em relação às demais classes subalternas, deixando a entender mais uma vez que tais 

práticas eram destinadas às classes governantes. 

 Até agora vimos algumas fontes, todavia só Suetônio (inserido na temporalidade do 

Império) nos fala claramente de divinização de um ser humano, os outros falam de 

admiração, inspiração, bons exemplos, virtudes, etc. Seria só isso que acontecia, ou tinha o 

cuidado de não falar em divinização devido na República a classe governante tinha que ser 

“igual”?  

 Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), foi filósofo, orador, político, escritor, advogado 

no final do regime republicano. Era da facção política dos optimates36.  Em uma das diversas 

obras de sua vida, denominada De Legibus37, Cícero fala de diversas coisas, dentre elas o 

direito sagrado. Onde veremos na citação abaixo, algo de suma importância: 

 

“Conservar os rituais da família e dos antepassados significa conservar uma 

religião que quase nos foi transmitida pelos próprios deuses, pois que os 

tempos antigos estavam mais perto dos deuses. A lei que prescreve o culto 

dos homens divinizados, como Hércules e outros, mostra que todas as almas 

são imortais, mas as dos homens valentes e bons são divinas. Também 

convêm divinizar virtudes humanas como inteligência, a piedade, o valor e a 

boa fé. Em Roma, todas estas virtudes têm seus templos consagrados 

oficialmente, para que seus possuidores (que são todos os homens de bem) 

acreditem que estes deuses residam em suas almas”. (CÍCERO das Leis libro 

II: XI) 

                                                        
36 Facção aristocrática 
37 Das Leis 
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 Neste fragmento de texto, o autor deixa evidente a prática de divinização de algumas 

pessoas. Que a partir de suas atitudes/características são considerados divinos, e de almas 

imortais. O autor conta ainda que boas virtudes tem seus templos consagrados oficialmente, 

para que os deuses residam em suas almas, mostrando assim a preocupação das classes 

governantes em manter acesa a memória dos “maiores” e suas grandes virtudes. Cícero 

deixa claro e evidente a divinização dos antepassados, todavia nem todos. De todos os 

autores analisados até aqui, ele é o único que em suas palavras deixa isso bem dito. 

 

REFERÊNCIAS DO CULTO AOS ANCESTRAIS EM FONTES CONTEMPORÂNEAS AO 

IMPÉRIO 

 Caio Plínio Segundo (Plínio o Velho) foi naturalista, escritor, historiador, gramático, 

administrador e oficial romano, viveu já nos tempos do Império, era filho de um equites38e 

seu avô materno fora senador. Na sua obra “História Natural” publicada entre os anos 77 

d.C. e 79 d.C, que falava de diversos assuntos, de modo enciclopédico, dentre eles: 

antropologia, minerais, artes, matemática, geografia, história, botânica, o autor relata algo 

acerca dos cultos ancestrais nos tempos republicanos. Podemosconferirabaixo: 

 

 “Correct portraits of individuals were formerly transmitted to future 

ages by painting; but this has now completely fallen into desuetude. Brazen 

shields are now set up, and silver faces, with only some obscure traces of the 

countenance: the very heads, too, of statues are changed, a thing that has 

given rise before now to many a current sarcastic line; so true it is that people 

prefer showing off the valuable material, to having a faithful likeness. And 

yet, at the same time, we tapestry the walls of our galleries with old pictures, 

and we prize the portraits of strangers; while as to those made in honour of 

ourselves, we esteem them only for the value of the material, for some heir 

to break up and melt, and so forestall the noose and slip-knot of the thief. 

Thus it is that we possess the portraits of no living individuals, and leave 

behind us the pictures of our wealth, not of our persons.   

 And yet the very same persons adorn the palæstra and the anointing-

room  with portraits of athletes, and both hang up in their chamber and carry 

                                                        
38 Cavaleiro  
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about them a likeness of Epicurus.  On the twentieth day of each moon they 

celebrate his birthday by a sacrifice, and keep his festival. known as the "Icas,"  

every month: and these too, people who wish to live without being known!  

So it is, most assuredly, our indolence has lost sight of the arts, and since our 

minds are destitute of any characteristic features, those of our bodies are 

neglected also.   

 But on the contrary, in the days of our ancestors, it was these that were 

to be seen in their halls, and not statues made by foreign artists, or works in 

bronze or marble: portraits modelled in wax  were arranged, each in its 

separate niche, to be always in readiness to accompany the funeral 

processions of the family;  occasions on which every member of the family 

that had ever existed was always present. The pedigree, too, of the individual 

was traced in lines upon each of these coloured portraits. Their muniment-

rooms,  too, were filled with archives and memoirs, stating what each had 

done when holding the magistracy. On the outside, again, of their houses, 

and around the thresholds of their doors, were placed other statues of those 

mighty spirits, in the spoils of the enemy there affixed, memorials which a 

purchaser even was not allowed to displace; so that the very house continued 

to triumph even after it had changed its master. A powerful stimulus to 

emulation this, when the walls each day reproached an unwarlike owner for 

having thus intruded upon the triumphs of another! There is still extant an 

address by the orator Messala, full of indignation, in which he forbids that 

there should be inserted among the images of his family any of those of the 

stranger race of the Lævini. It was the same feeling, too, that extorted from 

old Messala those compilations of his "On the Families of Rome;" when, upon 

passing through the hall of Scipio Pomponianus,  he observed that, in 

consequence of a testamentary adoption, the Salvittos   — for that had been 

their surname—to the disgrace of the Africani, had surreptitiously contrived 

to assume the name of the Scipios. But the Messalas must pardon me if I 

remark, that to lay a claim, though an untruthful one, to the statues of 

illustrious men, shows some love for their virtues, and is much more 

honourable than to have such a character as to merit that no one should wish 

to claim them.   

 There is a new invention too, which we must not omit to notice. Not 

only do we consecrate in our libraries, in gold or silver, or at all events, in 

bronze, those whose immortal spirits hold converse with us in those places, 

but we even go so far as to reproduce the ideal of features, all remembrance 

of which has ceased to exist; and our regrets give existence to likenesses that 

have not been transmitted to us, as in the case of Homer, for example.  And 

indeed, it is my opinion, that nothing can be a greater proof of having 

achieved success in life, than a lasting desire on the part of one's fellow-men, 

to know what one's features were. This practice of grouping portraits was first 

introduced at Rome by AsiniusPollio, who was also the first to establish a 

public library, and so make the works of genius the property of the public. 
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Whether the kings of Alexandria and of Pergamus, who had so energetically 

rivalled each other in forming libraries, had previously introduced this 

practice, I cannot so easily say.   

 That a strong passion for portraits formerly existed, is attested both by 

Atticus, the friend of Cicero, who wrote a work on this subject, and by M. 

Varro, who conceived the very liberal idea of inserting, by some means or 

other, in his numerous volumes, the portraits of seven hundred individuals; 

as he could not bear the idea that all traces of their features should be lost, 

or that the lapse of centuries should get the better of mankind. Thus was he 

the inventor of a benefit to his fellow-men, that might have been envied by 

the gods themselves; for not only did he confer upon them immortality, but 

he transmitted them, too, to all parts of the earth; so that everywhere it might 

be possible for them to be present, and for each to occupy his niche. This 

service, too, Varro conferred upon persons who were no members of his own 

family”. (PLÍNIO, O VELHO XXXV: II) 

 

 Plínio narra com precisão o que Políbio narrou, todavia faz uma crítica à sociedade 

da sua época. Essa crítica se concentra nas formas de artes vistas à sua época. Percebe-se 

que seja a influência grega e de outros povos conquistados, visto que Roma incorporava 

aspectos culturais, tecnológicos, militares e religiosos. Fala de obras idealizadas, 

destacadas quase sempre pelo seu valor material, e muitas vezes fugiam da semelhança à 

realidade, fazendo assim que o autor mostre sua indignação e saudosismo em relação às 

máscaras de cera feitas a partir do rosto dos mortos ilustres, onde as famílias 

aristocráticasprestavam homenagens e “lembrava” ao povo sua posição na sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Analisando as fontes escritas que tratam do tema deste artigo, pude observar alguns 

aspectos. Primeiro tais práticas foram descritas somente nas classes superiores, talvez pelo 

fato dos que escreviam ou era desse grupo ou escreviam para ele. Outra característica é que 

todos os autores (Inclusive Plínio, do tempo dos imperadores) relatam essas práticas sendo 

só como “inspiração”, relembrando o passado e legitimando o poder de um grupo, contudo, 

Cícero nos diz com todas as palavras que era normal divinizar homens e suas atitudes, 

fazendo assim com que eu afirme que tais práticas eram sim culto aos ancestrais, e que tinha 
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a precaução de “disfarçar” essas ações, com a finalidade de evitar um mal estar entre a classe 

governante e seus componentes das mais diversas gens. 
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Augustus AE As Lepida-Celsa, Tarraconensis. AVGVSTVS DIVI F, bare head right / C V I 

CEL L SVRA L BVCCO IIVIR, bull standing right.  Disponível em 

<:http://www.wildwinds.com/coins/ric/augustus/RPC_0271.jpg> Acessado em: 18/10/2014 

as 15:30:00 

 

 

Octavian & Divus Caesar, AE29 (dupondius?). Uncertain Gallic or Italian mint, ca 38 BC. 

DIVI F CAESAR, bare head of Octavian right / DIVOS IVLIVS, laureate head of Julius 

Caesar right. Disponível 

em:<http://www.wildwinds.com/coins/imp/julius_caesar/RPC_0620_2.jpg> Acessado em: 

20/10/2014 as 21:30:00 
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NO CAMPO DE BATALHA EDIFICA-SE O IMPÉRIO: GUERRA, ORDEM E 

EQUILIBRIO CÓSMICO NO IMPÉRIO NEOASSÍRIO (884-727 a.C.) 
 

Ruan Kleberson Pereira da Silva39 

 

AS GUERRAS E O ESTABELECIMENTO DAS FRONTEIRAS DO IMPÉRIO  

Assíria ganha proeminência na história da Mesopotâmia Setentrional a partir do 

início do IIº milênio a.C., quando o chefe amorita Shamshi-Adad (1813 – 1781 a.C.) guiou 

seu exército e se apoderou de Ekallatum, Assur, Nínive, Kurdistão e Mari, adotando o título 

de shar kishshati40 e exercendo a dominação de grande parte das cidades e tribos de 

Djezireh. O poderio assírio, porém, declinou com a morte do rei, obrigando os assírios a se 

submeterem por séculos a laços de dependência estrangeira à Eshnunna, Babilônia e Mitani. 

No século XIII a.C., Assuruballit aproveitou-se da instabilidade da conjuntura política gerada 

pelo avanço do Império Hitita para além da Anatólia e garantiu a independência da Assíria, 

inaugurando o Período Médio Assírio (c. 1350 – 935 a.C.). Diante desta nova realidade, a 

partir do século XI a.C. Tiglath-Pileser I (1115 – 1077 a.C.) empreendeu campanhas militares 

com o intento de promover a manutenção e expansão do território assírio, o que atesta um 

período de gradativo fortalecimento da Assíria. Contudo, a Assíria teve que enfrentar um 

hiato temporal marcado por revoltas de povos subjugados e pressões promovidas por povos 

inimigos à espreita nas fronteiras imperiais. No final do século X a.C.  Adad-nirari II (912 – 

891 a.C.)  reteve as pressões estrangeiras e retomou o processo de conquistas territoriais 

com caráter de libertação nacional, que foi continuado por  Tukulti-ninurta II  (891 – 884 

a.C.) e Assurnasipal II (884 – 859 a.C.)41.  

                                                        
39 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH/UFRN. Orientadora: Profª Drª Marcia S. 

Vasques. Email: ruankpsilva@gmail.com.  
40 Um dos epítetos que, posteriormente, identificarão a realeza, significando “rei do universo”.  
41 KRAMER, 1980, p. 55-57; ROUX, 1987, p. 207; TAKLA, 2008, p. 60-61.  
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Mapa 1: Império Neoassírio (c. 860 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 375 apud. TAKLA, 2008, p. 73. 

 

Com a gradual consolidação das fronteiras imperiais, as guerras de rapina deram 

espaço às guerras de conquista. Isto levou a um rápido aumento do território de caça – área 

geográfica onde não se podia saquear sem a oposição real – o que atesta o gradativo 

processo de fortalecimento da Assíria. O alargamento das fronteiras, porém, tornou cada 

vez mais difícil o controle dos intercâmbios comerciais, a cobrança de impostos – o tâmartu42 

ou o madattu43 – e o controle das populações. Isto, obviamente, tornou necessária a 

instalação de colônias militares ao longo do território assírio; a substituição, em alguns 

casos, de chefes locais por governadores assírios; a divisão de reinos maiores em províncias 

e estados vassalos; e, por fim, a formação de uma pesada e eficaz máquina administrativa, 

capaz de manter a Ordem Imperial. Portanto, a dilatação das fronteiras, o controle territorial, 

político, militar e populacional, quando acrescidos ao constante enriquecimento do Estado, 

resultante do sistema econômico unidirecional assírio – no qual a cobrança de tributos 

transferia riquezas da periferia para o centro – constitui os elementos básicos que 

conformaram a força do Império44. 

                                                        
42 Forma de tributo pago ocasionalmente por reinos vassalos sob a influência direta da Assíria. 
43 Forma de tributo pago anualmente por reinos vassalos governados diretamente pela Assíria. 
44 ROUX, op. cit., p. 312-313.  
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Mapa 2: Império Neoassírio (c. 730 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 376 apud. TAKLA, 2008, p. 82. 

 

Diante disso, Shalmaneser III (858-824 a.C.) empreendeu constantes campanhas 

militares, majoritariamente deliberadas contra o norte da Síria e países vizinhos, além de ter 

conduzido as tropas em manobras de pilhagem, das montanhas da Armênia ao Golfo Pérsico 

e dos Zagros até a Ásia Menor, o que alude às ambições econômicas que também 

perpassavam campanhas militares. Por conta do caráter beligerante que imprime a seu 

reinado, mandou construir no sudeste Kalhu, capital do Império, o Forte Shalmaneser45 – o 

qual desempenhava a função de palácio, quartel e arsenal –, construído para a manutenção 

dos cavalos, carros, armas e equipes militares e para o armazenamento do butim tomado 

dos inimigos46. A partir disso, podemos inferir que o reinado de Shalmaneser III foi capaz de 

assegurar e proteger os domínios do deus Assur, mantendo livres as rotas comerciais que 

enriqueciam o Império e, por extensão, financiavam as guerras que mantinham a autonomia 

política, econômica e territorial. 

                                                        
45 Também chamado Ekal masharti.  
46 ROUX, op. cit., p. 319-320; TAKLA, op. cit., p. 73-79.  
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Mapa 3: Império Neoassírio (c. 705 a.C.) 

Fonte: ALCOCK, 2005, p. 377 apud. TAKLA, 2008, p. 85. 

 

Embora tenham consistido em um instrumento imperial de grande importância, 

com Tiglath-pileser III (745-727 a.C.) as guerras de rapina passaram a ser empreendimentos 

de conquistas duradouras, o que só pôde ser conseguido através do incremento 

considerável do poder do seu exército47, convertendo-o em um instrumento de futuras 

conquistas de seus sucessores. Por conta disso, Tiglath-Pileser III foi o primeiro rei a 

consolidar o domínio assírio para além das fronteiras originais do país, ampliando e 

fortalecendo seu domínio na Ásia Menor e Mediterrâneo oriental. Além disso, Tiglath-pileser 

foi o responsável por introduzir a prática da deportação48 em massa de populações em larga 

                                                        
47 O exército de Tiglath-Pileser III era composto por três categorias: a) Kisir Sharrûti – Termo que pode ser 

traduzido como “Laço da Realeza”, que designa o exército profissional permanente composto por contingentes 

recrutados e aquartelados em todas as províncias periféricas, majoritariamente estrangeiros (arameus, medos, 

cimérios, árabes, elamitas). A Guarda Real era composta por unidades deste exército. b) Sabê Sharri – Termo 

que pode ser traduzido como “Soldados do Rei”. Eram homens jovens, recrutados em todo o Império, que 

exerciam o serviço militar como forma de pagamento do ilku – imposto que deveria ser pago através de 

prestação de serviços ao Estado. Recebiam a alimentação diária e aguardavam em suas casas ou campos o 

recrutamento para a guerra. c) Sha Kutalli – Termo que pode ser traduzido como “Soldados Reservistas”. Eram 

homens jovens, adquiridos por meio do recrutamento massivo das populações que compunham as várias 

regiões do Império em casos de extrema necessidade para cobrir as baixas sofridas.  De outra parte, a cavalaria 

irá ganhar grande destaque no interior do exército, enquanto os carros se convertem em meios de transporte, 

visto que numerosos combates militares se deram em regiões montanhosas (ROUX, op. cit., p. 367-368). 
48 A deportação em massa consistia em instrumento para suprimir espíritos nacionalistas; prevenir futuras 

possíveis revoltas; povoar novas cidades nos países conquistados e na própria Assíria; repovoar regiões 
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escala no Império. As atividades empreendidas no reinado de Tiglath-pileser III acabam, pois, 

por consolidar definitivamente a estrutura imperial que vinha sendo formada desde reinados 

predecessores, o que consequentemente eleva a Assíria a um patamar significativo na 

estrutura política do Oriente Próximo.  

Diante do presente exposto, podemos concluir que o processo de expansão de 

fronteiras – verificado no Mapa 1, no Mapa 2 e no Mapa 3 – resultou de um intenso processo 

de campanhas militares levadas a cabo pelo soberano neoassírio, o que garantiu as 

condições necessárias para a consolidação territorial do Império Neoassírio. 

 

GUERRAS ORDÁLICAS E O ORDENAMENTO DO CAOS 

Considerando a posição geográfica que a Assíria desfrutava na Mesopotâmia 

setentrional e a conjuntura histórica de sua independência que fomentou o processo de 

expansão territorial, podemos inferir que a formação do Império Neoassírio resultou de um 

empreendimento amplo e planejado pautado nas das guerras levadas a cabo pelo rei assírio, 

sendo que algumas destas guerras foram operações defensivas ou preventivas destinadas a 

proteger o território de Assur dos inimigos potenciais e para manter abertas as rotas 

comerciais essenciais à sua sobrevivência49. Portanto, o empreendimento da guerra, 

independente do caráter que era imbricado, trazia no seu cerne questões políticas, 

territoriais, econômicas e, até mesmo, religiosas, visto que a manutenção da liberdade 

econômica e política garantiam concomitantemente a soberania territorial e a autonomia 

religiosa.  

No centro destas questões, o rei. O soberano assírio, enquanto servo do deus 

Assur, assumia as prerrogativas de sumo-sacerdote e shangu50, por meio das quais é 

                                                        
abandonadas; podendo ser mortos, oferecidos no templo, vendidos, atribuídos em trabalhos agrícolas ou de 

construção, utilizados como artesões, e até integrados no exército. (KRAMER, op. cit., p. 60; ROUX, op. cit., p. 

130-133; TAKLA, op. cit., p. 79-81; BACHELOT, 1991, p.109-128 apud. POZZER e SANTOS, 2012, p. 217). 
49 Cf. ROUX, op. cit., 309-310. 
50 Administrador do domínio terrestre do deus patrono. 
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encarregado de engrandecer e tornar próspero os domínios da divindade. Assim, ao ocupar 

o trono o rei concentrava em suas mãos todos os tipos de poderes, o que é refletido nos 

epítetos reais que assume: grande rei, rei poderoso, rei da totalidade, rei do país de Assur51.  

Isto demonstra que a articulação entre o poder monárquico e a religião foi profunda na 

Mesopotâmia: o rei é o escolhido dos deuses e seu representante maior perante os mortais; 

o papel do soberano nos cultos é fundamental para o estabelecimento da comunicação 

entre o mundo humano e divino52; o rei é o grande provedor dos templos; além do fato de 

o rei ser o chefe guerreiro, que defendia seu povo e seu país dos ataques inimigos e, 

eventualmente, conduzia suas tropas para conquistar ou apaziguar terras distantes53. Deste 

modo, a realeza é produto da junção de aspectos políticos e religiosos, as quais podem ser 

acrescidas os aspectos administrativos e militares. O rei, no atributo de suas funções, 

personifica as diversas dimensões do Estado assírio.  

Cabia ao soberano, portanto, a obrigação de estender o domínio o domínio de 

Assur sobre todos os povos, recorrendo, às vezes, ao uso da força contra os inimigos do rei, 

os quais eram igualmente identificados enquanto inimigos do deus e, portanto, passíveis de 

serem castigados54. Em virtude disso,  

 

o imperialismo assírio, convencido de sua ideologia universal, assimila a 

guerra a uma luta contra as forças do mal. Concebida como uma experiência 

ordálica, a guerra se tornou um elemento constitutivo da ordem cósmica. Ela 

salva a população, o rei sendo instrumento da justiça divina, e o deus Assur 

se vestindo de uma figura guerreira. [...] O estatuto de inimizade e de 

negatividade do inimigo faz com que as destruições e as devastações 

adquiram um caráter positivo. O rei assírio é sempre bom e justo, o inimigo 

mentiroso, mau e impuro55.  

                                                        
51 ROUX, op. cit., p. 361-362. 
52 PORTER, 2005 apud. REDE, 2009, p. 136.  
53 REDE, op. cit., p. 136. 
54 Cf. ROUX, op. cit., p. 310.  
55 GLASSNER, 1993, p. 111 apud POZZER, 2010, p. 121-122.  
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É diante desta conjuntura que o rei converte-se em fator de equilíbrio cósmico, 

atuando nas dimensões humanas e divinas da existência, sendo o responsável por garantir 

o bom curso da natureza e do universo, tal como pelo estabelecimento e manutenção das 

normas de conduta e das regras de convivência no plano social56. Para obter êxito no 

exercício dos seus atributos, o soberano faz uso da noção de kittum57 e de mîsharum58. 

Podemos compreender, com isso, que a guerra era vivenciada como parte do 

comportamento dito civilizado, veículo de manutenção da ordem e instrumento de 

regulação do equilíbrio cósmico.  Em outros termos, as guerras levadas a cabo pelo soberano 

assírio, no exercício constante de luta contra as forças do caos, eram justificadas pela 

ideologia político-religiosa dos assírios59.  

Esta estrutura composta por diversos elementos em relação pode, portanto, se 

constituir como um sistema que se afirma como condição prévia e necessária para ele 

existir60. O sistema enquanto conjunto de elementos que interagem mutuamente pressupõe 

o conceito de estabilidade, pois um ambiente caótico impossibilita a inter-relação dos 

elementos que o compõe. Porém, o sistema transcende a mera inter-relação das partes e 

sua organização no todo. O sistema é autorregulação, assegurada pelo conceito de 

realimentação sistêmica, capaz de determinar a sobrevivência e, na incapacidade de se 

retroalimentar, a superação sistêmica61. Cabe, assim, ao sistema criar mecanismos que 

possibilitem assegurar sua permanência e conservação, tais como o desenvolvimento 

                                                        
56 LAFONT, 1995 e 1998; CHARPIN, 2005a apud. REDE, op. cit., p. 137 
57 Termo, derivado de uma raiz que significa “ser/tornar estável”, que pode ser traduzido por “verdade”, 

“justiça”, “correção”, “equilíbrio” e indica um atributo mais geral do soberano enquanto responsável pela 

ordem social, através de um exercício contínuo de zelo e cuidado, e de um combate a todas as manifestações 

das forças do caos.  
58 Palavra que pode ser, igualmente, traduzida por “justiça”, mas que implica uma ação mais dirigida por parte 

do soberano, uma interferência ativa na vida social através de um decreto. Deste vocábulo que deriva a origem 

de um epíteto real frequente: shar mîsharim, isto é, “rei de justiça”.  
59 ROUX, op. cit., 310-311. 
60 CÂMARA JR., 1972 apud. DEMO, 2012: 204.  
61 DEMO, op. cit.: 206-208. 
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artístico-escultórico empregado nas paredes das Salas do Trono dos palácios imperiais 

neoassírios.   

Nesse sentido, podemos concluir que o Estado neoassírio estabeleceu elementos 

simbólicos que permitiram manter a estrutura sistêmica imperial em um patamar de 

equilíbrio e ordenamento através do uso de representações sociais formuladas e veiculadas 

nas paredes dos palácios imperiais neoassírio. Assim, a própria estrutura arquitetônica dos 

palácios constituía-se como elemento retroalimentador do sistema e depositário das 

prerrogativas estatais neoassírias.  

 

SALA DO TRONO E A PRODUÇÃO SIMBÓLICA DO ESPAÇO ARQUITETÔNICO  

A construção de palácios esteve relacionada às necessidades de guerra que, 

outrora, exigiram um maior desenvolvimento da autoridade política e militar62. Enquanto 

uma instituição e parte do aparato de Estado, o palácio neoassírio tornou-se foco de 

atividades administrativas, burocráticas, industriais, cerimoniais e residenciais63, devendo 

possuir algumas características básicas para ser definido enquanto tal: a presença de um 

pátio central, de muros com uma entrada central e evidências de uso residencial64. 

 

                                                        
62 POZZER, 2003, p.  62. 
63 TAKLA, op. cit., p. 116-117. 
64 Ibid., p.  120. 
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Planta 1: Palácio Noroeste de Assurnasipal II, em Kalhu. 

Fonte: ASCALONE, 2006, p. 48. 

 

Diante disto, podemos constatar que a organização básica de um palácio 

neoassírio (ver Planta 1) é composta de uma parte pública65 e de outra privada66, sendo que 

a articulação das duas partes palaciais se dá por meio da Sala do Trono, que desempenha a 

função principal de abrigar o Trono e as cerimônias relacionadas à realeza67. E mais: ao 

colocar a Sala do Trono no centro do palácio o rei do século IX a.C. poderia querer exprimir 

a mensagem de que assim como a sala do trono é o coração do palácio, o palácio é o 

coração do Estado68. A Sala do Trono constitui-se, assim, como um espaço fundamental na 

arquitetura palaciana, definido materialmente por limites, fechado mas acessível, capaz de 

conter um certo número de pessoas, com uma eventual focalisação sobre um ponto 

particular, sobretudo aonde estava localizado o trono, o móvel que define a especificidade 

da Sala69. 

A Sala do Trono é, portanto, o local no qual o rei exerce as suas funções de 

soberano. Dentre elas, o soberano deve traduzir na prática, pelos seus atos, um dos atributos 

                                                        
65 Ala palaciana chamada de Babanu, mais aberta, externa, de uso público.  
66 Ala palaciana chamada de Bitanu, mais fechada, interna, de uso privado e residencial. 
67 MARGUERON, 2007, p. 96. 
68 Cf. WINTER, 1993, p. 36 apud. TAKLA, op. cit., p.173. 
69 MARGUERON, op. cit., p. 70-73. 
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essenciais e irrenunciáveis da realeza: manter o equilíbrio cósmico, estabelecido pelas 

divindades, e pelo qual o rei é o responsável delegado no mundo dos homens. Dentre outras 

formas do exercício contínuo de combate a todas as manifestações das forças do caos, o 

soberano assírio é era o responsável pela supervisão e aprovação das atividades de 

confecção de relevos parietais70. Isto está relacionado à finalidade da arte mesopotâmica 

como sendo prática e não puramente estética71, na qual as cenas representadas adquirem 

presença, constituindo maneiras de expressar poder e religiosidade ao pretender 

representar a realidade verdadeira e completa e não a aparente.  

Nesse sentido, a arte é uma fonte lógica para o estudo do poder em uma 

sociedade, ao passo que é um instrumento fundamental ao reforçar a ideologia para as 

massas através de suas exibições. Logo, as representações alargam e fortalecem mensagens 

existentes que aparecem em outras formas, sendo efetivas, sobretudo na afirmação do 

poder e da ideologia, além de conterem evidências visíveis de atitudes explícitas e implícitas 

dos artistas, ou das posições que passaram a adquirir72. 

Portanto, a imagem tem ação, agenciando significados que transcendem objetos. 

As imagens, com isso, são responsáveis por psicologizar os signos iconográficos, imprimindo 

valor a eles. Por sua força impressiva, estas imagines agentes são inesquecíveis e por isso 

podem ser utilizadas como suporte memorativo para conceitos mais pálidos73, podendo ser 

(e foram) utilizadas como suporte visual que legitimava o poder e a soberania neoassíria. De 

tal modo, as pessoas sabem, sem pensar, o comportamento que é esperado delas assim que 

veem estes símbolos relevantes74. Isto só é possível por meio de representações sociais 

homogêneas e vividas por todos os membros de um grupo, sendo capaz de prepará-los 

para pensar e agir de modo uniforme, podendo exercer uma coerção sobre os indivíduos75. 

                                                        
70 PALEY, 1977, p. 534-535. 
71 Cf. MOSCATI, 1985. 
72 MOLYNEAUX, 1997 apud. TAKLA, op. cit., 36-38. 
73 Cf. ASSMANN, 2011, p. 239.  
74 RAPOPORT, 1990, p. 46. 
75 Cf. MOSCOVICI, 2001, p. 47. 
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Desta forma, as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social76, de modo que a estrutura imagética da representação se 

torna guia de leitura e, por generalização funcional, teoria de referência para entender a 

realidade77, já que a sociedade se representa a si mesma naquilo que tem de distinto, de 

próprio78. 

Desta forma, podemos identificar na decoração do palácio a expressão das quatro 

características básicas do império assírio: sucesso militar, dedicação aos deuses, proteção 

divina e prosperidade para a Assíria79. A decoração de palácios imperiais neoassírios, 

portanto, convertem-se em expressões da cultura assíria, carregados de significados, ideias, 

crenças, mitos, ritualizações e funcionalidades. Com isso, os relevos de parede podem ser 

entendidos enquanto representações sociais dos aspectos políticos, sociais, econômicos e 

religiosos do Império que, por sua vez, fazia uso de suportes escultóricos para legitimar o 

poder dos governantes perante os seus súditos e, por extensão, servindo de objeto de 

admiração da própria realeza na perpetuação de sua imagem e de seu poder80. Logo, 

podemos identificar os relevos parietais enquanto instrumento de preservação do equilíbrio 

cósmico, de manutenção da ordem imperial e de glorificação da realeza. 

 

RELEVOS PARIETAIS: REALEZA, SOBERANIA E EQUILÍBRIO CÓSMICO 

No que tange aos relevos parietais, é imprescindível frisar que as lajes esculpidas 

nas paredes dos palácios teriam sido tomadas de empréstimo dos neo-hititas81, sobretudo 

a partir do reinado de Assurnasirpal II. Contudo, a maturidade artística dos relevos de 

Assurnasirpal II pode aludir a uma eventual influência vinda do Oeste, possivelmente dos 

                                                        
76 JODELET, 2001, p. 22. 
77 Ibid., p. 39. 
78 MOSCOVICI, op. cit., p.  52. 
79 Cf. RUSSELL, 1998 apud. TAKLA, op. cit., 171. 
80 Cf. POZZER, op. cit., p. 129 
81 ROUX, op. cit., 373.  
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relevos de Carchemish82. Isto pode demonstrar, aliás, que os “empréstimos” assírios indicam 

o reconhecimento do valor da tradição cultural dos seus vizinhos do Oeste83. 

Fazendo usufruto de influências artísticas estrangeiras, portanto, os reis assírios 

passam a coordenar a confecção de relevos nas paredes dos palácios imperiais. Este 

empreendimento, porém, exigiam um grande gasto de tempo e de custo, visto que a 

Mesopotâmia Setentrional não possuía minas de pedras, necessárias para a produção desse 

tipo de arte, o que exigia a importação de blocos de pedra de regiões territorialmente 

afastadas das capitais. Ainda que fosse custoso, esse tipo de composição sobre pedra 

apresentava a vantagem da longevidade e do baixo ou nenhum custo de manutenção. Por 

conta disso, a confecção de relevos em pedra ficou restrita aos palácios de capitais imperiais, 

enquanto a pintura mural vai ser empregada em palácios provinciais, como Til Barsip, norte 

da Síria84. Assim, mais do que demonstrar a sofisticação artística que os artesãos assírios 

poderiam imprimir no trabalho sobre pedra, os relevos assírios carregam consigo a 

imbricação de um discurso de poder e riqueza que o Império, o rei que o governa e o deus 

Assur – baluarte e de onde emana o poder do Império – possuem. Assim, a arte assíria de 

esculpir relevos refletia motivações políticas, econômicas e religiosas. 

 

                                                        
82 TAKLA, op. cit., 159. 
83 POSTGATE, 1992 apud. TAKLA, op. cit., 163. 
84 TAKLA, op. cit., 142-143. 
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Relevo 1: Relevo do Palácio Noroeste de Assurnasirpal II (c. 870-860 a.C.) 

Kalhu (atual Nimrud). Fonte: British Museum. 

 

O Relevo 1, originalmente posicionado atrás do trono real, na Sala do Trono do 

palácio noroeste de Assurnasipal II, é um demonstrativo do poder e grandeza que é 

impresso à realeza, identificado no repertório das composições escultóricas das paredes 

palacianas. Neste relevo, o rei é representado duplamente nos dois lados do relevo. 

Assurnasirpal II aparece esculpido em trajes rituais e empunhando uma maça que 

simbolizava sua destacada autoridade. Do lado direito, a figura do rei faz um gesto de 

adoração em direção a uma figura divina – possivelmente Assur, o deus nacional da Assíria, 

ou Shamash, o deus do sol e da justiça – contida em um disco alado na parte superior central 

do relevo. Ele tem um anel em uma das mãos, símbolo mesopotâmico da realeza dada por 

Deus. Do lado esquerdo, por sua vez, a figura do rei faz um gesto votivo em direção a “árvore 

sagrada” – símbolo da fertilidade e da abundância dada pelos deuses – que domina o centro 

do relevo. Atrás de ambas as figuras do rei encontra-se um espírito protetor alado que 

abençoa e purifica Assurnasirpal usando um objeto em forma de cone para borrifar o líquido 

de um balde ritual.  

Esta composição escultórica, em virtude da posição que ocupava na Sala do 

Trono do palácio noroeste de Assurnasirpal II, desempenhara uma impressão visual 

significativa naqueles que frequentaram a Sala do Trono. O padrão de composição é de 
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grande significação, constituindo-se um resumo visual das ideias principais acerca da realeza 

assíria: ela é a fonte da abundância proporcionada pelos deuses. Por conta disso, exigia-se 

retidão e reconhecimento da autoridade do soberano assírio, personificação da realeza e do 

poderio de Assur.  

 

 
Relevo 2: Detalhe do Obelisco Negro de Shalmaneser III. (c. 825 a.C.) 

Kalhu (atual Nimrud). Fonte: British Museum. 

 

A autoridade do soberano assírio deveria ser reconhecida não somente pelos 

próprios súditos assírios, como também por povos estrangeiros. Nesse sentido, o Relevo 2 

apresenta Jehu, o rei de Israel, prostrado ao centro do relevo, prestando homenagem ao rei 

Shalmaneser III. A presença de possíveis diplomatas israelenses acompanhando Jehu aponta 

para o caráter da cena: submissão diplomática diante da Assíria, na qual Israel põe-se sob 

domínio nominal do rei assírio, comprometendo-se a pagar tributos como forma de 

manutenção de autonomia. À frente do rei de Israel, Shalmaneser – identificado pelo 

toucado real – recebe o auxílio de um servo que lhe guarnece com um pálio, enquanto o 

soberano assírio faz gesto votivo com a mão em direção a uma estilização de disco solar 

alado contido na parte superior central do relevo.  

Investido das prerrogativas de chefe militar, soberano político e sumo-sacerdote 

de Assur, o rei assírio exerce sua destacada autoridade imperial pondo sob seu jugo os reis 
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estrangeiros. Isto demonstra que, em alguns casos, era preferível aos estrangeiros colocar-

se sob dominação indireta do poderio assírio do que indispor-se contra o Império no campo 

de batalha. Quando optavam por confrontar-se no campo de batalha, o soberano assírio 

incumbia-se de estabelecer a ordem imperial por meio do poder e força do exército que 

chefia. 

 

 
Relevo 3: Relevo do Palácio Central de Tiglath-Pileser III (c. 730-727 a.C.) 

Kalhu (atual Nimrud). Fonte: British Museum. 

 

Nesse sentido, o Relevo 3 representa um ataque assírio a uma cidade estrangeira, 

possivelmente Upa (?), na Turquia. Nele, os soldados assírios podem ser identificados por 

seus altos capacetes pontiagudos. À frente dos arqueiros, um aríete sobre rodas, 

provavelmente movidas por homens no campo de batalha, visto que os animais poderiam 

entrar em pânico. À esquerda do relevo, lanceiros assírios usando capacetes com crista, 

escudos redondos e tiras sobre o peito, podem ser identificados abaixo de uma fortificação 

e escalando-a através de uma escada. Na parte central inferior, um soldado assírio corta a 

cabeça de um soldado inimigo. A contagem de cabeças era o meio padrão de estimar o 

número de inimigos mortos. Cabe ressaltar que, em virtude da finalidade da arte assíria, não 

será constatável em nenhum relevo assírio a presença de um soldado assírio morto.  
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Em virtude da análise de relevos contendo cenas de guerra, constatamos que a 

 

representação das batalhas, em uma demonstração de poder hegemônico, 

era absorvida pelo imaginário daqueles que conviviam com o soberano e 

tinham a intenção de transmitir, para além das fronteiras geográficas do 

reino, o poderio bélico, com desenvolvimento técnico e tático de guerra, 

capaz de aprisionar, mutilar, sitiar e destruir todo aquele que subestimasse o 

exército imperialista assírio85.  

 

Deste modo, a guerra converte-se em instrumento para manutenção da ordem 

imperial, garantindo o equilíbrio cósmico e a glorificação da realeza e da soberania religiosa 

de Assur. Ao esculpir estas cenas nas paredes dos palácios, a Sala do Trono converte-se em 

um microcosmo, no qual diversas dimensões estão em processo de interação, 

interpenetrando-se. Com isso, a composição escultórica da arquitetura reforça a instituição 

da realeza, a figura do soberano, o poderio de Assur e a proteção e justificação divinas ao 

Império.  

Portanto, os elementos simbólicos da religião são largamente utilizados no 

discurso de legitimação do exercício do poder. Destarte, o espaço arquitetônico neoassírio 

manifestava representações sociais, por meio das quais os homens poderiam decodificar o 

interesse imperial de manter as prerrogativas políticas e religiosas, estabelecendo e 

mantendo a ordem e o equilíbrio cósmico. 
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A INTERFERÊNCIA DAS POLÍTICAS DO CONCÍLIO VATICANO II NO 

INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS DAS ESCOLAS 

 

Adriano Cecatto86 

 

INTRODUÇÃO 

Investigamos a Instituição Marista, diante das mudanças propostas pela Igreja com 

as políticas direcionadas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965) – Papa João XXIII e os Bispos 

– com a produção de encíclicas e declarações no tocante às dimensões dogmática e pastoral. 

Procuramos compreender como as políticas implementadas pelo Concílio Vaticano II 

refletiram na organização da Instituição Marista em 1968, à partir da análise das cinco 

primeiras circulares, que objetivavam orientar o Instituto a nível de mundo. Nesse sentido, 

essa apropriação será verificada à nível local (provincial) de cada realidade sócio-cultural em 

que os Irmãos Maristas estão inseridos, não sendo a preocupação primeira dessa pesquisa.  

O Irmão Marista Basílio Gúsman Rueda (mexicano), Superior Geral que assumiu a 

governança da congregação entre 1967-1985, um período de mudanças, teve o intuito de 

fazer o aggiornamento da Instituição. Foi período logo após o Concílio e as orientações 

desse superior geral tinham um caráter teórico, apontando para a necessidade dos Maristas 

apropriarem-se das políticas conciliares.  

Pode-se afirmar que os Maristas atentam para os novos caminhos da instituição, e 

para isso, pensam sua identidade institucional em sintonia com suas origens e as demandas 

da Igreja, mesmo que essa demanda seja mencionada somente à nível de discurso, com 

práticas institucionais (Marista) paralelas às eclesiais.  
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CONCÍLIO VATICANO II E A AÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 

Importante considerar que o discurso produzido internamente pela Igreja Católica 

acerca do Concílio Vaticano II (teólogos) tende a enaltecê-lo e, muitas vezes, omitir 

posicionamentos contrários a algumas decisões gestadas em seu transcorrer. O Concílio 

Vaticano II (1962-1965) esteve entre os eventos mais importantes da Igreja Católica. Teve a 

sua frente o papa João XXIII87, que foi “o primeiro Papa deste século que assumiu com alegria 

os valores próprios do mundo moderno” (RIVAS GUTIERREZ, 1995, p.47). Assim nos aponta 

Azzi (1997, p.26, v.4): “Foi a partir do Concílio Vaticano II que parte significativa do 

episcopado se abriu para os problemas pastorais do país, entre os quais a questão da 

educação.” A Igreja passou por uma reavaliação política, que segundo Boschilia (2002, p.55), 

“levou a Igreja a rever sua postura política, e essa mudança de atitude se refletiu diretamente 

sobre as práticas eclesiásticas, indicando novos rumos para o magistério católico.” 

 João XXIII convocou a hierarquia eclesiástica para ‘abrir as portas e janelas’ da Igreja 

e receber novos ares; olhar para fora dos muros da Instituição e ver a realidade social, com 

a necessidade de um catolicismo mais coerente. 

A preocupação com a identidade religiosa das escolas também se manifestou com a 

diminuição repentina e numerosa das vocações religiosas. Os religiosos atuavam em sala de 

aula como educadores, e no caso da Congregação Marista, os religiosos que lecionavam, 

por isso possuem uma identidade muito forte ligada ao ensino, sendo conhecidos 

mundialmente por Irmãos Maristas das Escolas. 

 Cumpre considerar que na década de 1960 irrompeu uma crise no interior da Igreja 

Católica no concernente ao abandono da vida religiosa e, conseqüentemente, houve 

diminuição do número de educadores religiosos, surgindo a necessidade do investimento 

na formação religiosa dos leigos para o enquadramento na proposta educativa, dando-se 

continuidade na missão que a instituição se propunha. Certamente houve a preocupação 
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financeira, pois as escolas católicas, além de adaptarem-se e ocuparem novos espaços, o 

faziam também por uma visível necessidade econômica para sua manutenção.  

 Esse panorama colocou as escolas católicas numa encruzilhada, pois não seria 

possível continuar o trabalho dependendo das poucas vocações e fechando-se aos leigos, 

por isso, gradativamente as congregações religiosas voltadas ao ensino, sentem a 

necessidade de formar esse professor leigo de acordo com os princípios da Instituição e da 

própria Igreja em função da manutenção do espaço de trabalho.  

 A Congregação Marista procurou apoiar-se no discurso construído historicamente 

pela instituição, na defesa da tradição e da família para remar contra as mudanças que a 

modernidade trouxe. Ao mesmo tempo, aliou-se a essa modernidade, e para tal, produziu 

um discurso que pudesse oferecer o que o Estado oferecia, sem deixar de lado as doutrinas 

católicas e a tradição. Nessa perspectiva, podemos citar a declaração Gravissimum 

Educationis, sobre a educação cristã, que foi produzida pelo Concilio Vaticano II, apontando 

a preocupação constante ao considerar o campo da educação como influência sempre maior 

para o progresso social. Por isso Paulo VI pautou seu discurso no ecumenismo, de ir ao 

encontro dos diferentes povos, das diferentes culturas, justamente por ser uma necessidade 

urgente de acompanhar o mundo e não ficar fora dele. 

Segundo o historiador Roberto Mattei (2013), embora este tenha emitido uma 

narrativa, em muitos momentos, acrítica em relação à Igreja-, o grande entrave das políticas 

conciliares foi hermenêutico, pois a receptividade dos direcionamentos doutrinários e 

pastorais foram apropriados de diferentes formas pelos católicos: “a existência de uma 

pluralidade de hermenêuticas atesta a presença de certa ambigüidade ou ambivalência nos 

documentos.” Além desse aspecto, o Concílio optou pela continuidade, à luz da tradição (as 

origens da doutrina da Igreja, na perspectiva de assegurar a continuidade espiritual), que 

por sua vez, chocou-se com a necessidade de modernizar-se. Importante ressaltar que o 

acesso a essa produção conciliar restringiu-se à hierarquia da Igreja, ou seja, dificilmente os 

leigos tiveram acesso ou estudaram os documentos logo após o Concílio. 
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Verificamos a existência de pesquisa acerca dos movimentos sociais e 

engajamento político do catolicismo, o avanço e ocupação dos espaços pelo protestantismo, 

a Teologia da Libertação, o celibato sacerdotal, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), a 

Renovação Carismática Católica, a relação da Igreja e Estado no período do regime civil-

militar (ANGELOZZI, 2013; BEOZZO, 2001; DELLA CAVA, 1975; MAINWARING, 1989; 

MONTES, 1998; PORTO, 2007; SALES, 2006; SANTOS, 2008; SERBIN, 2008; STEIL, 2001). 

Pudemos detectar que nos últimos dez anos não se produziu muitas pesquisas em história 

que pensam a apropriação das políticas conciliares. Em sua maioria, investigam movimentos 

eclesiais mais amplos, como os já mencionados anteriormente. Grande parte dessa 

produção realizou-se nas décadas de 1980 e 1990, enfatizando a relação da Igreja com 

aspectos referentes ao período antidemocrático do Brasil. Assim, tornam-se fundamentais 

para compreender a Igreja no Brasil na segunda metade do século XX. Não encontramos 

pesquisas que abordem como uma congregação ou ordem religiosa específica se apropriou 

das políticas direcionadas pelo Concílio Vaticano II.  

 

A congregação dos Irmãos Maristas pós-Concílio Vaticano II 

Diante do direcionamento político do Concílio Vaticano II, a Igreja deveria 

renovar-se, ter nova postura diante do mundo e seus respectivos problemas, com a 

necessidade do aggiornamento, assumido por João XXIII com diálogo, abertura e 

articulação com outras esferas sociais e religiosas, inclusive revendo suas práticas, sua 

identidade e seus campos de atuação. Conforme Delgado e Passos (2010, p.111):  

 

Terminava, assim, o longo período da cristandade e abria-se um novo 

período histórico para a Igreja Católica. A eficácia histórica desse 

acontecimento estava em seus objetivos, nas suas orientações, nos 

documentos, enfim, na totalidade de seu dinamismo. Seu itinerário era 

provocar um aggiornamento, a atualização da Igreja. Buscar uma linha de 

unidade, diálogo, compreensão. Abrir-se para um verdadeiro diálogo com a 

modernidade. 
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Esse aggiornamento foi discutido entre os Irmãos Maristas, principalmente nas 

primeiras cinco circulares, em que são apontadas algumas preocupações e delineamentos 

em sintonia com a Igreja Católica de Roma. Importante mencionar que o Superior Geral 

Basílio Rueda foi eleito em setembro do ano de 1967, com a realização do Capítulo Geral, 

em Roma. As fontes documentais, as Circulares do Superior Geral tinham em média 150 

páginas. Essas circulares foram impressas e dirigidas aos demais religiosos maristas do 

mundo, em janeiro de 1968. A escolha dessas circulares foi por ser a primeira a ser publicada 

com as orientações do governo de que se deu em oito anos de mandato. Neste Capítulo 

Geral estiveram participando 155 religiosos de várias partes do mundo. 

Importa considerar que a Circular é uma diretriz, e não uma lei a ser aplicada. Ocorreu 

maior produção em momento de Capítulo Geral, no entanto, a cada seis meses emitia-se a 

circular que tinha por objetivo: orientar a congregação, alinhando-a com as propostas 

eclesiais mais amplas, mas, sobretudo orientar os religiosos maristas quanto ao trabalho 

com as escolas católicas e a formação dos religiosos. 

A primeira circular (02 de janeiro de 1968) teve um caráter peculiar. Foi o espaço em 

que Basílio Rueda teve o primeiro contato com os demais religiosos da instituição. Por isso, 

deixou claro o que pretendia realizar em seu mandato. Enfatizou as prioridades da instituição 

num âmbito mais externo do que interno, ou seja, orientou a necessidade de renovação da 

congregação articulada-a às políticas conciliares. 

De maneira geral, essas circulares do Superior Geral caracterizaram-se pela dimensão 

da reflexão, da teoria. Deixa claro que cada província deverá pensar as estratégias de acordo 

com cada realidade. Por isso, a verificação dessa dimensão de apropriação ou não das 

circulares gerais, só será possível com o acesso às circulares de cada província, 

correspondendo a outra etapa de pesquisa. 

A referida instituição surgiu na França (1817), sob a coordenação de um sacerdote, 

mas que desejava organizar uma congregação de religiosos consagrados que trabalhassem 

com a educação nas pequenas cidades do interior da França com uma classe social 
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economicamente desprivilegiada. Portanto, não queria sacerdotes, e um trabalho 

evangelizador por meio da educação cristã. Embora seja uma instituição ligada à Igreja, 

possui uma filosofia própria que à caracteriza. 

No entanto, na vinda para o Brasil (1897), por exemplo, o trabalho teve como foco as 

classes abastadas economicamente. Pode-se perceber que as escolas da instituição na 

maioria dos países em que se faz presente, abarcaram uma proposta de atendimento 

contrário à do aggiornamento da Igreja, o que será questionado pelo Superior Geral: “É a 

realidade concreta que devemos ter bem presente: Queremos ou não o que pede o Concílio? 

Estamos dispostos a abandonar o estado em que nos achamos para corrermos a uma 

aventura evangélica e a um risco histórico, uma vez comprovada a sua 

conveniência?”(Circular de 02 de janeiro de 1968).  

No decorrer do Capítulo Geral, para os trabalhos em grupos, os capitulares foram 

chamados a dialogar entre os “conservadores ou tradicionalistas” com os “reformadores ou 

adaptadores” (02 de janeiro de 1968, p.22). Isso demonstra os diferentes posicionamentos 

ente os religiosos: os que não querem mudança e os que a desejam. Ou seja, existiam 

diferentes correntes entre os capitulares, tensões nos posicionamentos. Por isso, Basílio 

Rueda apresenta as principais correntes “que quase sempre atuaram em binômio” (02 de 

janeiro de 1968, p.24). Essas correntes referem-se aos embates e torno das principais 

preocupações da instituição daquele referido momento, e entre lês podemos destacar: 1) 

Preocupação como o modo de viver a espiritualidade: vida contemplativa ou pastoral; 2) 

Binômio da consagração religiosa (modo de vestir, relações, situação econômica): inserir-se 

no mundo ou manter a forma tradicional da congregação? (somente nas escolas). 3) O 

governo e a descentralização; 4) Debate sobre as estruturas que exigiam e por vezes 

tornava-se um fardo a ser carregado pelos religiosos, impedindo-os de viverem a 

espiritualidade, a vida comunitária e o apostolado eclesial: “as exigências de tais 

estruturações resultavam não funcionais para os postulados da vida ativa contemporânea e 

constituíam sobrecarga de trabalho para os Irmãos” (02 de janeiro de 1968, p.28); 5) As 
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escolas (“obras”) não podem tomar o tempo dos Irmãos, não pode atrapalhar a 

espiritualidade, que é prioridade. Portanto, a escola deve adaptar-se ao religioso (frisa a 

importância da comunidade religiosa). 

Em relação à finalidade da Congregação Marista, pontua aspectos de polarização: 

ensino nas escolas ou pastoral (envolvimento eclesial)? Fornecer manutenção e 

concentração de ação apostólica na escola da Congregação ou também em outros 

estabelecimentos não-Maristas? Permanência na forma clássica de educação ou abrir-se a 

outras modalidades? Cuidado com os pobres no sentido econômico ou físico e psíquico? “É 

preciso notar que a idéia de voltar aos pobres e menos favorecidos pela Natureza goza de 

uma inquietude geral e de profunda simpatia” (02 de janeiro de 1968, p.29).  

Outro assunto que gerou tensão entre os religiosos foi sobre o sacerdócio. Dois 

grupos de capitulares estudaram “aspectos favoráveis e desfavoráveis” em relação ao 

sacerdócio. Pontuou-se a problemática da convivência que se poderia gerar entre Irmãos e 

Padres (Sacramento da Ordem). Isso modificaria aspectos da identidade da instituição. 

Essa circular é a primeira do Superior Geral, descrevendo passo a passo o Capítulo geral. 

Nesse sentido, apontou algumas preocupações e tensões diante do binômio entre os 

posicionamentos dos religiosos capitulares. E cita: “A experiência nos mostra que enquanto 

estruturas e pessoas, instituições e obras nascem com vigor ou se adaptam transbordantes 

de vitalidade à linha do Concílio, outras, pretendendo agir segundo as orientações próprias, 

perdem o equilíbrio e se empobrecem” (02 de janeiro de 1968, p.4). 

Basílio Rueda envolveu-se muito mais com a Igreja do que com as questões dos 

Maristas no trabalho com a educação, por isso não media esforços para aproximar a 

congregação às propostas da Igreja, e nesse caso, implicitamente, às propostas do Vaticano 

II, provocando algumas tensões internas quanto à própria identidade e reposicionamento 

institucional, que exigiu adaptação e renovação de suas instituições, diante do novo 

panorama que se apresentou após as orientações do Concílio Vaticano II. 
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Com a segunda circular (nº 2 de janeiro de 1968, p.70) evidencia-se a necessidade 

do aggionamento institucional: “responder aos apelos que a Igreja nos fez pelo Concílio, 

procurando em nossas origens e nos sinais dos tempos o ‘aggiornamento’ a ser feito no 

nosso Instituto.” O Superior Geral convida os religiosos a desenvolverem experiências mais 

próximas à realidade social, que resolvam os problemas das províncias. “Mas se quiser 

realmente atingir este resultado, será preciso que os Irmãos nas comunidades se habituem 

à austeridade e à seriedade que comporta uma verdadeira planificação [...]” (nº 2 de janeiro 

de 1968, p.83). Propõem a reflexão de que é necessário procurar novas vias, mais eficientes 

afim de não ocorrer a estagnação ou extinção da instituição. E mais, o Irmão educador 

precisa sair do púlpito e da solidão do claustro, deve ir para o mundo, misturar-se com os 

jovens, a fim de que, a partir dos exemplos, possam evangelizar os jovens (nº 2 de janeiro 

de 1968, p.105). 

Na circular de número 3 (24 de fevereiro de 1968, p.151), aponta-se ao perigo de 

não “termos coragem de realizar o que o Concílio e os tempos atuais nos pedem.” 

Questiona-se a necessidade de reorientar as obras (escolas), segundo os apelos que Deus 

faz ao Instituto na perspectiva de renovação constante, a fim de que não seja vítima das 

próprias estruturas: “É a realidade concreta que devemos ter bem presente: Queremos ou 

não o que pede o Concílio? Estamos dispostos a abandonar o estado em que nos achamos 

para corrermos a uma aventura evangélica e a um risco histórico, uma vez comprovada a 

sua conveniência?” (nº 3, de 24 de fevereiro de 1968, p.118).  

Entre as discussões e orientações da circular nº 4 (02 de julho de 1968), propõem-se 

algumas atitudes necessárias à Instituição para fazer frente à realidade: 1) contemplar o 

mundo à luz da fé; 2) as respostas aos problemas do mundo devem estar de acordo com o 

carisma do Fundador; 3) as respostas devem ser dadas atentas à realidade, aos sinais dos 

tempos; e por último, 4) é necessário pessoalmente criativo, mas sem perder os aspectos 

comunitários que unem os Irmãos. Apresenta-se aqui a preocupação primordial com a 
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identidade da Instituição, do confronto entre tradição e modernidade que precisam se 

ajustar.  

 

Se se realizar devidamente, não será uma traição ao nosso fim institucional, 

senão, pelo contrário, um precioso serviço para o nosso Instituto, 

proporcionando-lhe uma série de reajustamentos, de seleção, depuração e 

hierarquização de meios; estabelecendo prioridades que nos facilitarão o 

modo de ser, mais eficazmente, mais alegremente, aquilo que somos e para 

o que nascemos. (nº 4, de 02 de julho de 1968, p.268). 

 

O Superior Geral, na circular de nº 5(12 de setembro 1968) elabora a reflexão 

entorno dos apelos do Concílio ao próprio Capítulo Geral que estava ocorrendo. Entre 

alguns problemas e perspectivas, pede atenção à prática dos “colégios classistas” (os que 

atendem exclusivamente à classe burguesa), para que se possa “democratizar o ensino e 

integrar nele todas as classes sociais, raças, etc”. Aqui, solicita-se especialmente a dedicação 

do serviço educativo aos pobres (p.341). 

Entre os apelos do Concílio Vaticano II, destacou-se: seguir a doutrina, os apelos de 

Deus; sentir-se Igreja; renovação litúrgica da Igreja (centralidade). Acima de tudo, o 

ecumenismo foi um convite para aproximar-se dos “irmãos separados”. Isso denota a 

preocupação da Igreja e da Congregação com a perda de fiéis católicos. Por esse motivo, 

adveio o convite do Concílio ao espírito missionário, objetivando-se: renovação espiritual e 

pastoral da Igreja; aproximação dos cristãos com o ecumenismo; e o espírito missionário 

(novo pentecoste da Igreja). 

A congregação precisaria se colocar a serviço do mundo, principalmente nos lugares 

mais necessitados. Propõem pensar dois setores missionários: a longo prazo, atendendo a 

Ásia continental e a África islâmica (nº 5, de 12 de setembro 1968, p.398). E outro grupo 

atendendo necessidades a curto prazo. “Nos países pobres nos quais uma grande parte da 

população vive à margem da educação, seria autêntica injustiça social de nossa parte e pela 
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do governo se pedíssemos e empregássemos recursos do orçamento público para atender 

à classe privilegiada que pode pagar” (nº 5, de 12 de setembro 1968, p.573).  

Cada Província deve elaborar um plano missionário, pois ela o concretizará, dando 

atenção especial ao surgimento de vocações missionárias, além da valorização do laicato, 

muito em função da diminuição das vocações. Por isso, considerando o Concílio Vaticano II 

e a “voz do Fundador”, elencou-se algumas preposições: (nº 5, de 12 de setembro 1968, 

p.466): 1) A formação dos Irmãos; 2) Fé e adesão inquebrantáveis ao Papa e ao Episcopado; 

e 3) Inserção numa pastoral de conjunto, a nível local; 

Torna-se contundente o papel de Basílio Rueda, que assumiu o trabalho de 

repensar a instituição Marista alinhando seu discurso às ideias inferidas pelo Vaticano II. 

Uma possível renovação dos Maristas deveria estar pautada nos seguintes elementos: na 

Sagrada Escritura, no Concílio Vaticano II, nos documentos pontifícios e nos ideais emitidos 

pelo Fundador da Instituição. Há uma necessidade de renovação, que só ocorreria ao 

apresentar elementos do seu próprio passado, da tradição que remete à origem.  

A primeira circular de Basílio Rueda (02/01/1968, n.1) propõe de forma 

contundente o repensar da instituição. Obviamente em termos de práticas, torna-se difícil 

apontar mudanças mediante a dimensão heterogênea dos sujeitos que à compõe. 

Certamente esse personagem assume um discurso ufanista da religião, precisando inculcar 

os ideais propostos pelo Concílio Vaticano II nesse momento da Igreja e que também se faz 

sentir entre os Maristas, que vivem essa tensão.  

Assim, as estratégias de poder se estabelecem hierarquicamente, sendo 

constituído por discursos de alinhamento político que perpassa da Igreja Católica aos 

diversos níveis da Instituição Marista, até sua materialização.  

Modernidade e tradição chocam-se constantemente e estão conectados à ideia 

de identidade, que por sua vez, remete-se ao legado da instituição, pois os Irmãos Maristas, 

diante da necessidade de se reposicionar, buscam manter sua identidade como algo 



 

80 

 

“glorioso”. Nesse sentido, a tradição é um legado que está sendo valorizado no presente, 

portanto, anti-histórico.  

À medida que os Irmãos Maristas foram sendo postos à prova, principalmente 

após o alinhamento político da Igreja com o Vaticano II, precisou estabelecer estratégias 

para articular e manter elementos de sua tradição. Esse conflito entre modernidade e 

tradição provocou tensões, com a necessidade de pensar a identidade religiosa, que possui 

relação com os elementos de origem desta instituição. “A tradição não é inteiramente 

estática, porque ela tem que ser reinventada a cada nova geração conforme esta assume 

sua herança cultural dos precedentes.” (GIDDENS, 1991, p.47).  

Convém ressaltar as normas internas da instituição Marista, que carrega em sua 

identidade elementos de um passado que são rememorados pelas práticas dos sujeitos. As 

instituições religiosas, de modo geral, ancoram-se na dimensão do eterno e não do 

transitório, característica da modernidade, por isso as experiências dos sujeitos desta 

instituição são permeadas por conflitos e tensões em relação ao tempo presente. Na 

instituição Marista, o Superior Geral convida os religiosos das províncias Maristas do mundo 

todo a desenvolverem experiências mais próximas à realidade social, a fim de resolverem os 

problemas, propondo a reflexão de que é necessário procurar novas vias, “mais eficientes”, 

à fim de não ocorrer a estagnação ou extinção da instituição. “O objetivo é evidente: 

responder aos apelos que a Igreja nos fez pelo Concílio, procurando em nossas origens e 

nos sinais dos tempos o ‘aggiornamento’ a ser feito no nosso Instituto” (RUEDA, 2 de janeiro 

de 1968,  nº2, p.70). Fica evidente a preocupação com a identidade institucional e seu 

reposicionamento político, que pode afetar diretamente as estruturas pessoais e materiais 

dos sujeitos que à compõem. 

Pensar as estratégias de renovação ou permanência das estruturas da Instituição 

Marista nos remete considerar um campo de tensões e conflitos, em valores, costumes, 

hábitos, rituais, normas que estão impregnadas nas vivências sociais e religiosas. Neste 

sentido, o aspecto econômico e religioso foram sentidos diante da necessidade de mudança, 
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mas que também deve-se levar em conta o peso da tradição, que pode imperar os processos 

em momentos de crises, inclusive no fato de necessitarem repensar a própria identidade 

institucional.  

O conceito de estratégia pode ser apropriado de Certeau (2005, p.99), referente 

à manipulação de relações de força e poder circunscrito nos sujeitos e instituições. “A 

estratégia postula um lugar susceptível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base 

de onde se podem gerir relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças [...] procura 

em primeiro lugar distinguir de um ambiente ‘um próprio’, isto é, o lugar do poder e do 

querer próprios.” A instituição utiliza-se de diretrizes para repensar e reposicionar sua ação 

de forma hierarquizada, e o faz por meio de sujeitos concretos, como foi a escolha do líder 

Basílio Rueda que esteve à frente da instituição por quase duas décadas. Assim, a ação da 

instituição torna-se um prolongamento da ação da própria Igreja e as estratégias podem ser 

apontadas em diferentes níveis: Mundial, Provincial e Regional.  

A narrativa produzida pela Igreja e pela própria Instituição Marista aponta para 

como estes desejavam ser, que por sua vez, pode ser diferente de como eles foram na 

prática. A estetização dos tempos remete a ideia de que o passado e futuro são fabricados 

pela ótica do presente, sendo o moderno, um ponto de cisão de temporalidades. Nesse 

sentido, privilegia o tempo da experiência humana, em que passado e futuro se encontram 

na experiência do presente. 

 

A Igreja, como um todo institucional, nos níveis diversificados e nos grupos 

que a compõem, articula-se constantemente com outras instituições, e 

outros grupos da sociedade, e com esta sociedade como um todo, em deriva 

para a modernidade. Nestes embates, alianças e conflitos, ela põe 

constantemente em jogo uma identidade constituída (SANCHIS, 1992, p.32). 

 

Segundo Stuart Hall (2011, p.87), alguma identidades circundam a tradição 

“tentando recuperar sua pureza anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas 

como tendo sido perdidas.” Isso nos remete pensar que o reposicionamento da referida 
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instituição passou por uma revisão de sua proposta inicial, fundacional, com avaliação de 

suas estruturas e posicionamento no presente, com a necessidade de projeção para o futuro. 

Como para a modernidade o passado torna-se irrelevante, a instituição precisou adaptar-se, 

optando por considerar elementos da tradição que propiciassem identificação dos sujeitos. 

Essa identificação será sentida em relação à necessidade de rever a prática religiosa em 

confronto com as novas diretivas da Igreja, de voltar-se para os problemas sociais. 

 

CONCLUSÃO 

A congregação dos Irmãos Maristas, tendo à sua frente um religioso imbuído de 

uma prática eclesial em sintonia com as diretrizes do Concílio Vaticano II, a nível teórico 

promove e articula com as demais províncias da instituição a necessidade do aggiornamento 

e do repensar das práticas das escolas, que até o momento destina-se a uma clientela 

economicamente abastada. Essa prática torna-se contraditória à proposta conciliar. Por sua 

vez, independente da apropriação ou não das políticas conciliares, os Maristas direcionam 

um discurso de mudança, iniciando pela preocupação com os pobres e a missão. 

Questiona-se a necessidade de reorientar A instituição sente a necessidade de se 

renovar e se reposicionar pautada nas políticas da Igreja e de sua própria gênese, que exigirá 

uma renovação periódica. Nesse contexto, é papel da liderança estabelecer estratégias, que 

passa pelo discurso ancorado numa proposta mais ampla da Igreja, com as políticas do 

Concílio Vaticano II. Reconhecemos que há um descompasso entre as políticas da Igreja e 

desta instituição religiosa à medida que as tensões provocadas entre os religiosos acerca 

das práticas do presente distanciam-se da Igreja de Roma. A ação pastoral dos Irmãos 

Maristas, de modo geral, restringiu-se às escolas da instituição, impossibilitando uma prática 

pastoral a nível eclesial. 

Apesar de a instituição Marista obedecer a um corpo comum de leis e normas, 

comporta em seu interior conflitos e disputas que lhe conferem heterogeneidade. É a partir 

desta heterogeneidade que há uma complexificação nas relações internas diante do 
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processo de se pensar a própria identidade institucional. Na própria Igreja podemos 

identificar as diversas tendências de catolicismo que coexistem, não sem conflitos. 
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SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

E A ORDEM MENDICANTE DOS FRADES MENORES 
 

Vanessa Anelise Figueiredo da Rocha88 

INTRODUÇÃO 

 São Francisco de Assis pregou a pobreza e humildade por todos os lugares que 

passou, fundando a ordem dos frades menores como uma forma de continuidade da 

propagação da fé cristã, principalmente entre os mais necessitados. Observamos, contudo, 

que a crescente ordem logo após a sua morte passou por um período de crise constitucional 

e consequentemente divisões. Cada qual procurando a melhor forma de interpretar e seguir 

os escritos deixados pelo santo. Pretendemos aqui, fazer uma apresentação da vida de São 

Francisco de Assis e consequentemente a formação da ordem dos frades menores, 

mostrando que as mudanças ocorridas dentro da ordem ao longo dos anos e principalmente 

depois de sua morte não significou a perda dos ideais do santo, mas uma necessidade de 

adaptação ao seu tempo. 

 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS: VIDA E OBRA 

João Batista como foi batizado São Francisco de Assis, nasceu no ano de 1182, em 

Assis, Itália, nome recebido por sua mãe Donna Pica no momento do seu nascimento. Porém, 

seu pai que estava em viagem no tempo do seu nascimento, ao retornar para casa mudou 

seu nome para Francisco, em Italiano Francesco Bernadone. O santo fazia parte de uma 

família não originária de Assis, seu pai, Pedro Bernadone, era de Lucca e seguia a tradição 

familiar de seguir a profissão de comerciante; e sua mãe de origem aristocrática, era de 

Provença89.  

                                                        
88 Mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Email: vanessaanelise@hotmail.com. 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Martins Lopes 
89 FALBEL, Nachman. Os espirituais franciscanos. São Paulo: Perspectiva: FAPESP: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1995. 
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De família abastada, Francisco era um jovem de hábitos burgueses, amante da poesia 

e dos hábitos cavalheirescos, estava sempre bem vestido nas rodas de jogos e bate-papo, 

levando uma vida onde procurava imitar o comportamento dos nobres.90 Como todo bom 

cavaleiro, praticava bem o ofício das armas, chegou a participou de algumas guerras, sendo 

a principal ocorrida entre Assis e Perúgia, em 1201, onde foi feito prisioneiro por quase um 

ano91.  

Algum tempo depois, Francisco tentou uma nova aventura guerreira, dessa vez como 

acompanhante de um nobre de Assis, que iria lutar contra os alemães. Mas no caminho para 

Spoleto, “teve uma visão que levou a reconsiderar seus planos e voltar a Assis. Para lá 

voltando, começou a meditar sobre um caminho de vida bem diverso do que vivera até 

aquela data”92. Acabara contraindo núpcias com a pobreza.  

Esse foi o que os historiadores chamam de “período da Conversão”. Uma procura 

incessante pela paz de sua alma. Tal convertimento aconteceu gradualmente, como mostra 

Tomás de Celano, em sua Vita Prima; 

 

Arrastado pelo impulso de sua idade, pelas tendências da juventude e 

incapaz de controlar-se, poderia sucumbir ao veneno da antiga serpente. 

Mas a vingança, ou melhor, a misericórdia divina, subitamente despertara sua 

consciência mediante angústia espiritual e enfermidade corporal... Portado 

por longa enfermidade, que é o que merece a teimosia dos homens que não 

se emendam a não ser com castigo, começou a refletir consigo mesmo de 

maneira diferente. Já um pouco melhor, e firmado em um bastão, começou 

a andar pela casa para recuperar as forças. Certo dia, saiu à rua e começou a 

observar com curiosidade a região que o cercava. Mas nem a beleza dos 

campos, nem o encanto das vinhas, nem coisa nenhuma que é agradável de 

se ver conseguia satisfazê-lo. Admirava-se por isso de sua mudança 

repentina e começou a julgar loucos os que amam essas coisas.93  

                                                        
90 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. 9ª Ed. Rio de janeiro: Record, 2012. p.. 58-59. 
91 Idem. p. 61. 
92 FALBEL, Nachman. Os espirituais franciscanos. São Paulo: Perspectiva: FAPESP: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1995. P. 5. 
93 CELANO, Tomás in CARVALHO, Cibelle. Francisco de Assis entre duas regras (1221-1223). 2005. 

Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes, Unidade Federal do 

Paraná, Curitiba. p. 09-10. 
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No trecho acima podemos entender um pouco da angústia que Francisco de Assis 

passou até a sua conversão definitiva em Abril de 1207. Depois de quase três anos nesse 

processo nasce, segundo suas legendas,94 um novo homem, um missionário, que pregava a 

pobreza seguindo os passos de Cristo.  

No inicio Francisco contou com dois companheiros, Pedro de Catânia e Bernardo de 

Quintavalle, porém logo se juntaram a ele vários discípulos. No ano de 1209, Francisco e 

seus doze discípulos foram até Roma, solicitar autorização ao Papa Inocêncio II para fazer 

suas pregações. Seu pedido foi aceito, mas tudo oralmente. Assim, nasce uma nova ordem 

com princípios fundados na obediência, pobreza e castidade. Além disso, todos os 

integrantes da ordem deveriam viver segundo o evangelho, no estado de permanente 

missão penitencial e no contato direto com o povo, reunindo a comunidade cristã95. 

Para a historiadora Cibelle Carvalho, Francisco é inovador pelo fato de nunca ter 

criticado a estrutura eclesiástica e nem ter condenado o sistema socioeconômico. Pelo 

contrário, trouxe novas propostas para a Igreja resolver seus problemas com os crescentes 

grupos heréticos, sendo um escape para uma Igreja corrompida e desestruturada dos 

ensinamentos primitivos do cristianismo. E foi ainda mais inovador por ter feito da pobreza 

uma escolha e não uma imposição, dando lugar para todos os grupos sociais, desde os mais 

privilegiados aos menos favorecidos96.  

Já Para Michel Mollat, Francisco foi claro quando instalou sua ordem nas cidades, mas 

especificamente nos subúrbios, onde habitavam os pobres. Um sinal de que os mendicantes 

franciscanos não negligenciavam o outro, procurando corresponder às necessidades de seu 

                                                        
94 Legendas de São Boaventura e Tomás de Celano. 
95 MINGOTTI, Cassiana Maria. Capuchinhos Bretões no Estado do Brasil: estratégias políticas e missionárias. 

2009. Dissertação (Mestrado em História). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo.  p. 108. 
96CARVALHO, Cibelle. Francisco de Assis entre duas regras (1221-1223). 2005. Dissertação (Mestrado em 

História). Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes, Unidade Federal do Paraná, Curitiba. p. 13. 
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tempo, embora continuasse a conservar a doutrina evangélica cristã.97 Desta forma, 

Francisco foi inovador não por valorizar a pobreza, mas sim por instalar-se próximo aos 

pobres. O famoso episódio do “beijo do leproso”98 mostra sua necessidade em proclamar a 

dignidade do pobre, não excluindo “ninguém da economia da salvação, aberta a todos. Para 

ele, do ponto de vista espiritual, todo homem é, de alguma forma, um pobre”.99 Um mérito, 

cedido por Deus. Assim Francisco dava lugar e papel aos necessitados, provocando uma 

“reação total contra todas as formas de abuso, em especial contra aqueles que, ao ferir os 

mais humildes, atingem através deles o próprio Cristo”.100  

Outra inovação em Francisco foi o fato de criar uma ordem não apenas de 

mendicantes, mas de trabalhadores. Os irmãos viviam em contemplação e trabalho, 

atividades fundamentais à salvação da alma. Ou seja, devia-se “trabalhar não por avidez de 

lucro, mas para combater o ócio e para atender às necessidades dos irmãos e dos pobres”.101 

Esses traços dos ideais de Francisco nos permite observar que todas suas ações 

estavam ligadas indiscutivelmente com o evangelho de Cristo e inseparável das questões 

sociais em que estava inserido. Desta forma, ele acabou renovando algumas estruturas 

eclesiásticas, mas 

 

ele evita, entretanto, atacar frontalmente a hierarquia: nesse sentido, 

poderíamos defini-lo como um rebelde integrado. Ele é o portador de uma 

mensagem que, de um lado, corresponde às aspirações de seu tempo (a 

                                                        
97 MOLLAT, Michel. A pobreza de Francisco: opção cristã e social in Francisco de Assis Além do tempo e do 

espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. p. 38. 
98 “Ao voltar a Assis, sofreu uma nova experiência quando um dia ao passar a cavalo pelas cercanias de Assis, 

avistou um leproso e, dominado pela repulsa, desceu do cavalo e lhe entregou uma moeda ao mesmo tempo 

em que lhe beijava as mãos. No dia seguinte, Francisco foi até um leprosário para regalar os leprosos com 

dinheiro, beijando as mãos de cada um. Com tal atitude procurava achegar-se ao “menor” da sociedade 

medieval, ao marginalizado do todo contato humano, pois o leproso naquela época vivia isolado de tudo e de 

todos, quer seja em grupo quer como indivíduo”. (FALBEL, 1995, p.6).  
99 MOLLAT, Michel. A pobreza de Francisco: opção cristã e social in Francisco de Assis Além do tempo e do 

espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. p. 34. 
100 MOLLAT, Michel. A pobreza de Francisco: opção cristã e social in Francisco de Assis Além do tempo e do 

espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. p. 19. 
101 ASSIS apud FRABETTI, Nazareno. Francisco, evangelismo e comunidades populares in São Francisco de 

Assis além do tempo e do espaço. Rio de Janeiro: editora vozes, 1981. p. 42. 
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insistência sobre a Encarnação e a Imitação de Cristo), mas cujo radicalismo 

evangélico é, em parte, inassimilável pela igreja.102 

 

Tais fatos são importantes para entendermos o processo de institucionalização da 

ordem. Pois, foram os novos valores trazidos por Francisco que chamou a atenção da Igreja 

e fez “Inocêncio III, no Concílio de Latrão de 1215 reafirmar a Regra de vida dos frades 

menores”103. Porém, vale ressaltar que de inicio, Francisco procurava apenas “dar impulso a 

um movimento, ou seja, a uma corrente dinâmica, não ainda a uma instituição munida de 

um estatuto definido”,104 pois não desejava que seu movimento fosse reconhecido como 

uma ordem monástica. Segundo Le Goff, Francisco soube aproveitar o fato da concessão de 

pregação dada pelo Papa Inocêncio III ter sido apenas oral, para concretizar uma ponde 

mais maleável entre leigos e clérigos, pois, como não faziam parte de uma ordem monástica 

não precisavam seguir as decisões tomadas no Concílio de Latrão de 1215, que procurava 

transformar os frades em “ajudantes estreitamente subordinados à hierarquia”105 o que 

impedia a autonomia dos irmãos.  

Entretanto, como a ordem só tendeu a crescer, Francisco precisou “dá a seus 

companheiros certa organização que o crescimento de seu nome e a extensão de sua 

atividade tornaram necessárias”.106 Surgindo assim, uma necessidade de enquadrar ainda 

mais a ordem nas “estruturas de poder da Igreja, que conduziu Honório III exigir a redação 

de uma regra formal: a de 1221.”  

 

 

                                                        
102 BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano 1000 à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006. 

p. 210. 
103 CARVALHO, Cibelle. Francisco de Assis entre duas regras (1221-1223). 2005. Dissertação (Mestrado em 

História). Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes, Unidade Federal do Paraná, Curitiba.  p. 15. 
104 MOLLAT, Michel. A pobreza de Francisco: opção cristã e social in Francisco de Assis Além do tempo e do 

espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1981. p. 33. 
105 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 81. 
106 Idem. p. 82. 



 

91 

 

Porém esta nova Regra foi considerada árdua demais para a Ordem e contrária ao 

estabelecido pela Igreja que deseja uma regra com os interesses posto por seus 

predecessores. Era a chance de fazer os franciscanos se voltarem para os moldes da Igreja, 

já que anteriormente  

 

quando os Frades Menores receberam a aprovação da “primeira regra” que 

se perdeu, surgia com eles na Igreja um tipo inteiramente novo de religioso, 

que no momento não se adaptava aos moldes tradicionais das instituições 

de religião eremítica, monástica e canonical. Foi necessário ampliar a base 

jurídica, para que movimentos como o dos franciscanos, não fossem 

considerados heréticos.107 

 

 Tal regra não foi reconhecida, sendo denominada como “Regra não burlada”. Só que 

ao mesmo tempo os conflitos dentro da ordem se ampliavam, grupos foram divididos, cada 

qual procurando seguir Francisco de sua forma. De um lado estavam os que eram a favor 

dos ideais da Igreja, e de outro os que eram desejosos de seguir um franciscanismo 

primitivo, baseado nos ensinamentos primários de Francisco de Assis. Sendo assim, o 

patriarca da ordem foi obrigado a redigir uma terceira regra, a qual buscava atender mais 

as vontades da Igreja e a de seus frades. Segundo Le Goff, esta nova regra ficou pronta na 

primavera ou verão de 1223 e foi aprovada pelo papa Honório III pela bula de 29 de 

novembro de 1223. Um período, segundo sua Legenda, de muita tristeza na vida de 

Francisco de Assis, que vivia uma grande tentação em abandonar a ordem.  

A obediência à Igreja já não fazia mais sentido para Francisco, tudo o que tinha 

imaginado sobre sua comunidade foram aos poucos se evaporando, fazendo-o perceber 

que a salvação de sua alma estava independente da ordem criada por ele. E assim 

encaminhou-se para a morte108. 

 

                                                        
107 CARVALHO, Cibelle. Francisco de Assis entre duas regras (1221-1223). 2005. Dissertação (Mestrado em 

História). Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes, Unidade Federal do Paraná, Curitiba.  p. 21. 
108 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 86-87. 



 

92 

 

À medida que a comunidade cresce, Francisco afasta-se das necessidades 

impostas pela direção espiritual e material de uma ordem. Em breve renuncia 

a ser chefe e escolhe viver como eremita, no monte La Verna. Penitências e 

privações extremas acentuam-se, em um esforço para aproximar-se ainda 

mais de Deus, até o ponto em que Francisco, doente, parece não ser mais do 

que uma ferida viva.109 

 

 Nas Regras elaboradas por Francisco, podemos perceber a mudança que lhe foi 

imposta. Se na primeira o santo se demonstrou inovador e fora dos padrões que a Igreja 

deseja, na segunda continuou árduo demais para se inserido na hierarquia eclesiástica e ser 

aceita por seus irmãos. Logo, vemos a transformação de Regras líricas, baseadas em trechos 

da bíblia para uma Regra seca, sem muito romantismo. Onde Francisco abre mão de alguns 

de seus próprios ensinamentos, como a extrema pobreza e o trabalho manual, que no inicio 

de sua vida missionária eram fundamentos necessários para a salvação do homem. No 

trecho a seguir podemos entender melhor essas mudanças: 

 

A maior parte das citações do evangelho da Regra de 1221 foi suprimida, 

como foram suprimidas as passagens líricas, em favor de formulas jurídicas. 

Um artigo que autoriza os frades a desobedecerem aos superiores indignos 

também foi suprimido. Da mesma forma, tudo que se referia aos cuidados a 

serem dispensados aos leprosos e todas as prescrições que exigiam uma 

pobreza rigorosa a ser vivida pelos irmãos. A Regra não insistia mais na 

necessidade do trabalho manual e não mais proibia que os frades tivessem 

livros. 110 

 

A Regra franciscana foi “resultado das discussões de vários capítulos dos frades”111e 

do próprio Papa Gregório IX. Aos poucos a estrutura da ordem idealizada por Francisco foi 

sendo modificada e suas pregações tornaram-se fundamentais para ampliar o leque de 

                                                        
109  BASCHET, Jérôme. A civilização feudal: do ano 1000 à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006. 

p. 
110 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 86. 
111 AGUIAR, Veronica Aparecida Silveira. A construção da norma no movimento franciscano: Regulae 

Testamentum práticas jurídicas mendicantes (1210 – 1323). 2010. Dissertação (Mestrado em História). 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 14. 
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possibilidades da Igreja. Era necessário fazer da crescente e importante ordem um 

instrumento de ampliação da fé católica. Assim, os frades menores passaram a pregar em 

nome de Deus e do catolicismo, convertendo hereges em fiéis, tornando extremamente 

importante à atuação dessa e de outras ordens religiosas na propagação da fé.  

Veronica Aguiar diz que a Regra de vida franciscana é um “projeto de evangelização 

ou ideal de vida apostólica para a sociedade citadina do século XIII e pretendia ditar um 

modo de vida para a conduta dos fies daquele período com o objetivo de atingir a perfeição 

evangélica de toda a sociedade cristã”.112 A regra então buscava sempre acentuar a 

necessidade da pobreza, “com o intuído de evangelizar, moralizar, converter e dar 

participação aos leigos das cidades italianas”113. Desta forma, já podemos encontrar nas 

regras escritas por Francisco uma base para as futuras missões religiosas nos novos 

continentes, embora que na regra oficial aceita pelo Papa apenas um parágrafo discorra a 

cerca de como os irmãos devem andar pelo mundo, onde afirma que 

 

 Aconselho, admoesto e exorto no senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que, 

quando vão pelo mundo, não litiguem, nem questionem, nem censure os 

demais; mas sejam mansos, pacíficos e modestos, sossegados e humildes, e 

a todos falem honestamente como convém114.  

 

Em toda a regra, Francisco buscou manter sempre a necessidade da pobreza e da 

modéstia para se chegar aos mais diversos povos. No decorrer da história franciscana 

podemos perceber que mesmo com algumas mudanças dentro da ordem, esse ideal não irá 

se perder, já que o traço principal deixado por Francisco foi à necessidade da pobreza e 

humildade para seguir Jesus Cristo, assim como o próprio santo o fez.   

                                                        
112 AGUIAR, Veronica Aparecida Silveira. A construção da norma no movimento franciscano: Regulae 

Testamentum práticas jurídicas mendicantes (1210 – 1323). 2010. Dissertação (Mestrado em História). 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 13. 
113 Idem. p. 13. 
114 ASSIS, Francisco de in O escritos de São Francisco de Assis. Petrópolis: Vozes, 1979. Cap. 3. 
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Nos últimos anos da vida de Francisco, a ordem estava formada, com “sólidos 

conventos, bibliotecas, centros de estudos e percentagem sempre maior de irmãos 

doutos”115. Em 1226, Francisco morria sem sua própria ordem “que enveredara por um 

caminho bem diverso daquele das origens”.116 Assim,  

 

com a morte de Francisco, não perecia uma Ordem nem tampouco um 

sonho. Mas a Ordem já era outra coisa e coisa bem diversa daquilo que o 

fundador havia sonhado, ao passo que o sonho, uma vez que somente ele 

fora capaz de sonhá-lo até ao fundo, caíra refém da ordem do homem, a 

ordem da utopia e da profecia.117 

 

Com a morte de Francisco, torna-se cada vez mais frequente as disputas dentro da 

ordem, principalmente durante a segunda metade do século XIII, ficando nítida a divisão 

dos frades menores em dois grupos bem distintos em seus ideais. 

 

 Cada uma buscava atrair o fundador para si e interpretar em beneficio 

próprio suas palavras e seus escritos. De um lado, os rigoristas, que exigiam 

dos Frades Menores a prática de uma pobreza total, coletiva e individual, a 

recusa a todo aparato na liturgia dos ofícios da Ordem, assim nas igrejas 

como nos conventos, e a guardar distancia da cúria romana, suspeita de 

pactuar muito facilmente com o século. De outro lado, os moderados, 

convencidos da necessidade de adaptar o ideal da pobreza à evolução de 

uma Ordem de frades cada vez mais numerosa, de não repelir, por uma 

recusa a toda influência exterior, as multidões sempre mais densas que se 

voltaram para os Frades Menores, e da necessidade de ver na Santa Sé a 

fonte autêntica da verdade e da autoridade numa Igreja de que a Ordem era 

uma parte integrante.118  

 

Temos de um lado o grupo dos moderados conhecidos como Conventuais que 

“concordaram em seguir a Regra interpretada e completada por bulas papais que atenuava 

                                                        
115 FABBRETTI, Nazareno. Francisco, evangelismo e comunidades populares in São Francisco de Assis além 

do tempo e do espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes: 1981. p. 40. 
116Idem. p.30. 
117 FABBRETTI, Nazareno. Francisco, evangelismo e comunidades populares in São Francisco de Assis além 

do tempo e do espaço. Rio de Janeiro: Editora Vozes: 1981. p. 39. 
118 LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. 9ª Ed. Rio de janeiro: Record, 2012. p. 48-49. 
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a pobreza” 119  e de outro os rigoristas denominados de espirituais, que “cada vez mais 

extremista em matéria de austeridade e hostis a Roma, viram-se reduzidos a posição 

herética”120.  

Os espirituais terminaram por formar uma comunidade independente e foram tidos 

como hereges durante toda a querela que envolveu os dois grupos (Espirituais x 

conventuais) até o século XV, quando o papado resolve tal problema incluindo os espirituais 

na ordem, porém permitindo uma subdivisão: os observantes e conventuais. Desta forma as 

divergências continuam entre a observância, amantes do recolhimento, do rigor, da pobreza 

e da simplicidade das construções, e o conventualismo, moradores dos grandes conventos 

e desejosos de uma disciplina monástica121.  

Sem nos determos às várias divisões da ordem, vale ressaltar que do pequeno grupo 

inicial formado por Francisco, formou-se uma ordem bem estruturada e hierarquizada. Mas 

desde o século XIII as disputas entre os franciscanos foram muitas, levando a várias 

separações de grupos. É sabido que os ideais deixados por Francisco são bastante 

complexos e com o decorrer dos anos, novos objetivos e necessidades foram surgindo 

dentro da ordem, assim cada qual procurou seguir a regra deixada por Francisco da melhor 

forma possível, e como todo processo histórico que está sujeito às interpretações de seu 

tempo, os franciscanos tiveram que se adaptar. E tal grande foi essa capacidade, que hoje 

são conhecidos por sua atuação entre os mais diversos povos e culturas, sempre buscando 

a melhor maneira de adentro no espaço do outro.  

 

 

 

                                                        
119 Idem. p. 50. 
120 Idem. p. 50. 
121 IRIARTE, Lázaro. História Franciscana. Petrópolis: Vozes, 1085. In GRABRIELLI, Cassiana Maria Mingotti. 

Capuchinhos Bretões no Estado do Brasil: estratégias políticas e missionárias (1642 – 1702). Dissertação de 

Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. p. 109. 
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OS PROTESTANTES E A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA: 

A VISÃO DA IMPRENSA EVANGÉLICA 

 

Christopher Gomes Vicente122 

 

INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho é “Os protestantes e a implantação da República: a visão da 

Imprensa Evangélica (1889-90)”. Nas mudanças sociopolíticas ocorridas no Brasil no século 

XIX, vários grupos sociais e políticos tomaram diferentes posições em diversos momentos, 

quer motivados por ideologia, quer por objetivos a serem alcançados. Certamente, dentre 

os grupos que participaram dos processos de mudança estão os religiosos. Desde o período 

colonial até a contemporânea Segunda República, tais grupos tomaram e expressaram suas 

posições. A proposta do trabalho é analisar o posicionamento dos protestantes 

(particularmente a Igreja Presbiteriana do Brasil – IPB) na mudança do Império para a 

República.  

Os problemas-perguntas que nortearão o trabalho: qual foi a posição da Igreja 

Presbiteriana do Brasil diante do governo republicano (apoiou ou não apoiou)? Quais são 

os motivos e objetivos que levaram ela tomar esta posição? Quais implicações que isto 

trouxe para ela e sua nova relação com o cenário político?  

Para análise, usar-se-á, como fonte primária, a Imprensa Evangélica, que era o jornal 

oficial da IPB, por meio do qual propagava a doutrina reformada na forma de artigos 

temáticos e histórias fictícias; além dos noticiários, debates da época, sermões, poesias e 

livros inteiros publicado em partes a cada número. Contudo, a sessão que será utilizada para 

a pesquisa era a destinada a “comentários sobres questões políticas que pudessem afetar a 

liberdade de culto, os direitos civis dos acatólicos e a imigração dos protestantes”.123  

                                                        
122 Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Presbítero pela Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Bacharelando em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte/Recife-PE 
123 VIEIRA, David Gueiros. O protestantismo, a maçonaria e a questão religiosa no Brasil. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília, 1980. (Temas Brasileiros). p. 149. 
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Este hebdomadário foi criado em 1864, pelos pastores Ashbel Green Simonton, 

missionário presbiteriano norte-americano, e seu cunhado Alexander Latimer Blackford, na 

cidade do Rio de Janeiro, sendo publicado seu primeiro número em 5 de novembro de 

1864.124 Foi também o primeiro jornal protestante da América Latina com publicações 

periódicas de sete em sete dias. Intitulava-se “o mais antigo periódico do Brasil e o órgão 

principal da religião evangélica”.125 

David Gueiros apresenta três motivos que, segundo o próprio Simonton, em 

correspondências com Blackford, levaram à fundação do jornal. Primeiro, a quantidade de 

artigos religiosos que apareciam na imprensa do Rio de Janeiro. Segundo, a quantidade 

significativa de intelectuais brasileiros que se interessavam pela temática religiosa e 

escreviam em jornais acerca disto. Então, através da imprensa escrita ele poderia alcançar 

esse público com a pregação protestante, o qual, para ele, hesitava em ir às reuniões de 

pregação pública.126 Terceiro, a entrada na IPB de dois escritores talentosos, o Padre Manuel 

da Conceição e o Antônio José dos Santos Neves, “taquígrafo do Senado e funcionário do 

Ministério da Guerra”.127   

O jornal se difundia por todo o Rio de Janeiro. Trazia informações sobre a situação e 

o crescimento da IPB por todo o Brasil. Era assinado pelos membros dos círculos liberais, 

padres católicos, pessoas da alta posição, como o Ministro da Agricultura Antônio Francisco 

de Paula e Souza.   

O jornal tinha por propósitos: difundir sua ideologia, no caso, sua crença religiosa. 

Mas também, como já colocado, para o alcance daqueles que não iam até às reuniões 

públicas dos protestantes. Além de fazer oposição em debates ao catolicismo e levar 

instruções aos protestantes sobre o culto doméstico.  

                                                        
124 Ibid., p. 148. 
125 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 45, 9 de novembro de 1889.  
126 VIEIRA, David Gueiros. Op. cit., p. 148. 
127 Ibid., p. 150.  
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Até o início do século XX, por influência do Positivismo, considerava-se inadequada 

e inconcebível a utilização de periódicos como fonte para produção historiográfica. 

Defendia-se que a fonte pesquisada deveria ser imparcial e falar por si própria de maneira 

objetiva. 128 Entretanto, é sabido, desde aquele período, que os jornais possuem ideologias 

e interesses que influenciam aquilo que publicam. Portanto, para a historiografia da época, 

utilizá-las seria declarar, abertamente, a parcialidade histórica na produção em questão. O 

quadro mudou (ou pelo menos, encontrou maior flexibilidade) ainda na primeira metade do 

século XIX, com a terceira geração da Escola dos Annales, em sua chamada Nova História. 

No novo paradigma, há uma mudança de postura perante as fontes, bem como na forma 

de fazer História.  

A escrita da História nunca é imparcial. Keith Jenkins pontua bem essa questão.129 As 

fontes não falam por si só. Faz-se necessário que o historiador chegue até elas com um 

problema e esteja atento ao fato de que as fontes são limitadas pelo tempo, pelo material, 

pelo espaço, por ser a interpretação da realidade de um determinado indivíduo ou grupo, 

portanto, sujeita a diferentes graus de parcialidades.  

Já que a pesquisa em periódicos é possível, a pergunta a ser respondida agora é: 

como pesquisá-los? Os teóricos na área propõem métodos bem específicos. Primeiramente, 

propõe Capelato, deve-se buscar a ciência de “quem são seus proprietários? A quem se 

dirige? Com que objetivos e quais os recursos utilizados na batalha pela conquista dos 

corações e mentes?”.130 

                                                        
128 Entende-se como fonte histórica nesse trabalho “[...] tudo aquilo que pode ser produzido pela humanidade 

no tempo e no espaço; a herança material e imaterial deixada pelos antepassados, que serve de base para a 

construção do conhecimento histórico” (SILVA, Kalina; SILVA, Maciel Henrique. Op. cit. p. 158).  
129 Para Jenkins, o historiador, enquanto trabalhador da História, leva consigo seus valores, posições, 

perspectivas ideológicas, bem como, seus pressupostos epistemológicos (mesmo que sem perceber). Levam 

também suas perspectivas teórico-metodológicas. Sofrem pressões externas durante a produção da História, 

como a pressão de familiares e amigos, do local de trabalho e, se for o caso, das editoras (KEITH, Jenkins. A 

História repensada. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2011. p. 45).  
130 CAPELATO, Maria Helena Rolim. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1988. p. 

14.  
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A análise de um jornal como fonte torna-se possível por meio da abordagem da 

História do Discurso que tem por pretensão a Análise do Discurso, ou seja, a composição 

textual movida por interesse, empregado na fonte. A Análise do Discurso, conforme pode 

ser percebido no Dicionário de conceitos históricos,131 é um método de pesquisa crescente 

no Brasil, no século XXI, como consequência da pós-modernidade e do crescimento da 

interdisciplinaridade. Como disse José D’Assunção Barros, em sua obra O Campo da História:  

 

A historiografia, ao superar o positivismo ingênuo do século XIX, foi 

tendendo a valorizar cada vez mais esta dimensão da fonte histórica textual 

do ‘discurso’. Hoje, poderíamos dizer que a maior parte das práticas 

historiográficas insere-se em uma História do Discurso (ou, se quisermos, 

uma História Textual).132  

 

Entende-se por discurso “a prática de linguagem, isto é, uma narrativa construída a 

partir de condições históricas e sociais específicas”.133 Tal prática é produzida por um 

indivíduo ou grupo e evidencia suas ideologias134 e interesses dentro desse contexto 

histórico e social mencionado, por meio de diversos meios – inclusive jornais.  

Na exploração dos jornais, considera-se quem o fez, quando o fez, onde o fez, o 

porquê (declarado ou não declarado) de ter feito, o propósito (expressado ou não 

expressado) de ter feito, o público pretendido (caso tenha), etc.135 Coloca-se entre 

parênteses as expressões “declarado ou não declarado” / “expressado ou não expressado”, 

porque na História dos Discursos trabalha-se não somente com o que foi dito, mas também 

                                                        
131 SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2006.  
132 BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. 6. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009. p. 135.   
133 SILVA, Kalina; SILVA, Maciel Henrique. Op. cit. p. 101.  
134 Entende-se por ideologia um “[...] sistema de ‘ideais’ ou, mais exatamente, de crenças mais ou menos 

coerentes. [...] são formas de se entender o mundo e de se posicionar nele” (Ibid., p. 205-206).  
135 A resposta a essas perguntas são importantes, como colocado, para pesquisa nos periódicos pela 

abordagem da História do Discurso, pois, enquanto forma de comunicação, o discurso possui emissor, 

mensagem, receptor e meio. Definir claramente quem ou que ocupa cada espaço norteará o caminho da 

pesquisa. 
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com o que não foi e com o que poderia ter sido dito. Essa será a abordagem utilizada para 

a análise dos jornais – a fonte de objeto de pesquisa. 

Dessa forma, ainda dentro da abordagem da História do Discurso, o texto-objeto 

analisado pode ser tratado, conforme Barros, como ‘objeto de comunicação’, implicando na 

“análise do contexto histórico-social que o envolve e que, de alguma maneira, atribui-lhe 

sentido”.136 A Análise do Discurso entende que os significados aplicados no texto estão 

sujeitos ao contexto históricos no qual eles foram gerados. Como descrito anteriormente, 

tratar-se-ão os periódicos nessa pesquisa como sendo ‘objeto de comunicação’.  

 

QUADRO HISTÓRICO 

Um desses objetos é a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB).137 Para entender o que era 

a IPB no período trabalhado, faz-se necessário dirigir-se à sua origem na Reforma. A Igreja 

Presbiteriana é, enquanto igreja reformada, produto da segunda onda da Reforma, cujo 

ícone foi o pastor João Calvino. 

Ao tratar das origens históricas do presbiterianismo, é fundamental a definição de 

quatro conceitos concernentes aos temas e que remetem às origens históricas do 

presbiterianismo. Primeiro é o conceito de protestante, que surgiu no início do movimento 

mais ligado ao luteranismo. Segundo é o de reformado, caracterizado pelo segundo 

movimentos protestantes, liderado inicialmente por Ulrico Zuínglio e, posteriormente, em 

Genebra, por João Calvino. Desse movimento, vem o terceiro conceito, atribuído aos 

sucessores de Calvino, chamados de calvinistas. Estes deram continuidade ao trabalho a 

partir das bases teológicas lançadas por ele. Por último, o conceito de presbiteriano ou 

presbiterianismo– o que mais importa ao trabalho. O presbiterianismo surgiu, no contexto 

                                                        
136 Ibid., p. 136.  
137 A Igreja Presbiteriana do Brasil possui uma Constituição Interna, organizada em 1950, na qual há uma 

definição acerca o que ela é e seus objetivos que compõem a igreja, para melhor entendimento de sua 

organização e governo. Localiza-se no Capítulo I, dos Art.1º e 2º, explicando que a igreja é federada e organiza-

se em concílios, em ordem de hierarquia: conselho, presbitério, sínodo, supremo concílio. 
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das Ilhas Britânicas e da luta pela separação do Estado da Igreja, travada pelos puritanos 

(como eram chamados os calvinistas ingleses). Tal movimento se estabelece mais 

fortemente na Escócia e Irlanda (embora, também, de maneira significativa na Inglaterra) e 

de lá vai para o norte dos Estados Unidos. Já nas Américas chegou ao Brasil através de 

Simonton. 

Depois de um século e de alguns cismas a igreja continuava a crescer. Cresceu em 

território norte-americano, mas também, expandiu-se noutras nações. O Brasil encontra-se 

nesse quadro de expansão. Como já pontuado, a implantação da Igreja Presbiteriana se deu 

a partir do trabalho de missionários enviados pela Junta de Missões Presbiteriana, seus 

pioneiros foram Ashbel Green Simonton e Alexander Latimer Blackford. Simonton foi o 

missionário pioneiro na implantação e inserção do presbiterianismo no Brasil. No mesmo 

ano, Blackford feio para o Brasil com sua esposa auxiliarem a Simonton. Passado alguns 

anos, pelo trabalho de Blackford, converteu-se ao presbiterianismo aquele que seria o 

primeiro pastor brasileiro e que traria imensa contribuição o para o presbiterianismo no 

Brasil, José Manoel da Conceição, o ex-padre.  

 

A POSIÇÃO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

Buscaremos responder, basicamente, duas problemáticas: primeira, qual foi o 

posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil diante do governo republicano? Segunda, 

quais motivos levaram essa denominação protestante a assumir essa posição? 

Responderemos a essas questões desenvolvendo os discursos construídos pela IPB 

por meio de as bandeiras, os desejos e as expectativas dos protestantes: casamento e 

registro civil; secularização dos cemitérios; liberdade e igualdade de culto; separação da 

Igreja Romana do Estado. É partindo dessas diretrizes, cuja sistematização já tinha sido 

percebida no levantamento bibliográfico, que pretendemos organizar esse capítulo. 

Analisaremos discurso por discurso, ponto por ponto. Nesses tópicos que se encontram os 

discursos e as construções sobre os quais se debruça nossa análise.  
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A Imprensa Evangélica sempre deixou claro que seu objetivo era a propagação do 

Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, seu objetivo é sobretudo religioso. Em seu primeiro 

artigo, comentando os acontecimentos da Proclamação da República, ela externa isso:  

 

A Imprensa Evangélica não tem política mundana; a sua missão é toda 

religiosa, e o seu estandarte é o Evangelho de Jesus Cristo que ela quer 

proclamar livre e indistintamente a todos os homens.138 

 

Contudo, como exposto no histórico desse hebdomadário, ele também tem atuação 

política, principalmente, naqueles aspectos da política e da sociedade que entravam em 

consonância com seus interesses. Após a Proclamação, o seu envolvimento político aumenta 

consideravelmente. No parágrafo seguinte ao citado, o jornal prossegue sua fala: 

 

Entretanto, vendo no governo atual ordem, liberdade e garantia, e esperando 

dele ainda a mais completa liberdade de cultos, [a Imprensa Evangélica] não 

pode deixar de aderir de coração à nova forma de governo e prestar-lhe todo 

apoio.139 

 

Nesse trecho podemos perceber duas coisas importantes: primeiro, a forma como a 

Igreja Presbiteriana via o governo que se instalava: ordeiro e garantidor de liberdades; 

segundo, o que a motivou a aderi-lo e a apoiá-lo (“de coração”): a expectativa da “mais 

completa liberdade de cultos”.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
138 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
139 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
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Certamente, esse não era o único motivo que levava a Igreja Presbiteriana do Brasil a 

apoiar o governo. Embora, a questão da liberdade de culto não fosse a única questão, 

certamente, era pauta importantíssima, considerando a forte oposição e perseguição 

enfrentada pelos protestantes e pelas demais religiões acatólicas. Ainda no mesmo artigo, a 

Imprensa menciona a questão da liberdade de culto:  

 

Todos os acatólicos, que no antigo regime apenas tinham um tolerância para 

o seu culto e isto, para humilhação, em casa sem forma exterior de templo, 

ficarão sumamente satisfeitos vendo agora surgir a mais plena liberdade de 

cultos ou antes a plena igualdade de cultos que é o que deve ser decretado 

pela República.140 (grifo deles). 

 

Essa era a forte e a firme expectativa da IPB. Por essa causa ela lutava: pela liberdade 

e igualdade de culto, pois a repressão e perseguição eram enormes a esse grupo por parte 

dos católicos.  

O apoio e adesão da Imprensa Evangélica à República são visíveis, tanto pelas 

temáticas que são publicadas nos meses que se seguem à Proclamação como da liberdade 

e a igualdade de culto, quanto pelas loas e exaltações ao novo regime, inclusive, em seu 

primeiro artigo sobre a República, após a Proclamação da mesma. Para ela, o governo 

republicano e a sua instalação no cenário político brasileiro eram o acontecimento mais 

extraordinário no século vigente, algo maravilhoso; um sonho desejado e agora consumado; 

algo que aconteceria cedo ou tarde; a revolução; a reforma mais radical e ordeira; 

manifestação de amor à pátria; um motivo de agradecimento a Deus. 

A Igreja Presbiteriana via a instalação da República como uma bênção da providência 

e soberania de Deus. Algo que deveria ser celebrado e encheria o coração de gratidão e 

alegria: “nada mais lhes resta fazer senão encherem [aqueles que contemplam os fatos 

históricos como produto do acaso] de júbilo”.141  

                                                        
140 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
141 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
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Ela ainda reforça:  

 

Nós, porém, que cremos fielmente na providência divina, não podemos deixa 

de elevar a Deus os nossos corações agradecidos pelo grande benção que 

acaba de conceder ao Brasil, poupando-o das calamitosas agitações com que 

tem visitado outros países. (grifo nosso).142 

 

Outro ponto é o casamento civil que sempre foi mais uma das bandeiras levantadas 

pelos protestantes, desde a atuação de Robert Kalley, que, em sua época, já havia 

conquistado determinados direitos. Os presbiterianos, por meio da Imprensa Evangélica 

fariam a mesma coisa. Prosseguiram com a luta por esse direito. Mas, antes de percebermos 

como foi feito essa defesa, precisamos nos perguntar como era a realidade do casamento 

no Brasil Imperial. Por que os protestantes lutaram por isso?  

Dessa forma, os protestantes eram impedidos de casarem oficialmente, perdendo 

seus direitos de cidadãos, quando casal, tendo em vista que só era possível casar-se na Igreja 

Romana, a qual, obviamente, os protestantes não iriam se submeter. A solução era o 

estabelecimento e liberação do casamento civil, ou seja, sem nenhuma ligação com a Igreja. 

Contudo, como o Estado estava entrelaçado com a Igreja, essa luta teve alguns entreves. 

Como até hoje, o casamento era um sacramento para a Igreja Romana. Para os protestantes, 

essa conquista, ao que eles desejavam e conseguiram, veio com a nova constituição, no art. 

8. Quando da publicação dessa lei tão esperada, a Imprensa Evangélica fez dois artigos, 

comentando-a e elogiando ao governo. 

Diferentemente da Igreja Romana, os presbiterianos, enquanto protestantes, não 

viam o casamento como um sacramento,143 mas sim “uma instituição divina” e “foi instituído 

no jardim do Éden e houve casamento antes que houvesse sociedade ou Estado”.144 O 

casamento para eles é “mais do que contrato civil”. Contudo, podemos nos perguntar: se o 

                                                        
142 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
143 Inclusive, eles chegam a afirmar na edição supracitada que “A Igreja Romana está em erro ensinado que o 

casamento é um sacramento” (IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 5, 1 de fevereiro de 1890). 
144 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 5, 1 de fevereiro de 1890. 
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casamento é, para os presbiterianos, uma instituição independente do Estado, por que, 

então, os presbiterianos lutaram por essa causa?  

Considerando o aspecto político, a Imprensa Evangélica define o casamento como 

uma instituição civil e social, lançando elogios à decisão do Estado em oficializar o 

casamento civil: “Não podemos senão aprovar a ideia de ter uma lei estabelecendo o 

casamento civil. [...] o Estado faz muito bem decretando leis regulando uma instituição tão 

fundamental da sociedade”.145   

A Imprensa Evangélica vai argumentar, também, a favor do casamento civil a partir 

do contexto internacional no qual o Brasil estava inserido e, no âmbito nacional, sua política 

de mão de obra estrangeira, que também estava sob a influência também das teorias de 

branqueamento. Eis seu argumento: 

 

Gente de todo os países e crenças está aportando ao Brasil e achariam 

dificuldade em constituir família por causa da diferença religiosa, mas 

estabelecendo o casamento civil já não haverá dificuldade, pois ao ato civil 

todos se sujeitarão, ficando ato religioso em sua consciência.146  

 

O casamento civil é, portanto, não só uma bandeira protestante por interesses em 

direitos individuais, mas também uma política de interesse do Estado. 

Quanto a separação da Igreja do Estado, a Constituição de 1824, produzida no 

contexto de independência do Brasil, em seu art. 5º, afirmava: “a Religião Católica Apostólica 

Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas 

com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma 

exterior de Templo”.147 Essa regulamentação faz lembrar que, desde a Colônia e continuando 

no Império, a Igreja Romana estava atrelada ao Estado, ligada por laços oficiais e 

                                                        
145 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 5, 1 de fevereiro de 1890.  
146 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 5, 1 de fevereiro de 1890.  
147 Constituição de 1824. < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao24.htm >. Acesso 

em: 15 nov. 2014. 
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institucionais. O art. 103, do capítulo II, Do Poder Legislativo, vinculava intimamente o Estado, 

representado na pessoa do imperador (bem como do seu herdeiro, e dos conselheiros de 

Estado148) à Igreja, estabelecendo como função deste a manutenção da Igreja 

A realidade da ligação entre o Estado e a Igreja Romana era vívida e presente na 

sociedade brasileira. As práticas do padroado e do regalismo favoreciam para esse a 

manutenção desse quadro149. Isso tinha diversas implicações práticas na vida da sociedade 

e, principalmente, no culto e na expansão do protestantismo em solo brasileiro. Por 

exemplo, os cargos no Estado eram restringidos àqueles que professavam a fé na religião 

do Estado. Nenhum cidadão acatólico poderia assumir qualquer cargo já que deveria estar 

compromissado com a manutenção da Igreja Romana, conforme estabelecia o Art. 141. 

A Imprensa Evangélica utilizou-se de alguns argumentos para mostrar como a 

separação é o melhor caminho, construindo assim, o seu discurso. O primeiro encontra-se 

no artigo de nome Cada um em seu lugar, é quanto à natureza, ao propósito e à função 

social das duas instituições. Na visão do jornal, são distintos:  

 

Somos daqueles que são da opinião que as funções da Igreja e do Estado 

são diversas. A Igreja de Cristo deve ser livre em coisas espirituais, e o Estado 

deve também ter toda a liberdade nas questões do governo. As suas esferas 

são diferentes. A Igreja livre e um Estado livre é o ideal. [...] Não deve 

haver um ligação ou união orgânica: mas cada um em sua esfera pode e deve 

promover o bem estar da sociedade, que o papa pregue o Evangelho e 

recomende a caridade cristã, mas que não meta-se na política e que não 

advogue mais a supremacia da Igreja. É melhor para a própria Igreja, é 

melhor para todos que ele se limite a isso (grifo nosso).150 

 

                                                        
148 Cf. Art. 106 e Art. 141, da Constituição de 1824.  
149 Conforme aponta Boanerges Ribeiro: “Quanto ao padroado, é expressamente incluído no Art. 102 da 

Constituição, onde se estabelecem as atribuições do Imperador: ‘§ 2.º - nomear bispos e prover os benefícios 

de sua confirmação não podem mandar tomar conta do bispado por procurador, nem exercer ato algum de 

jurisdição na diocese” (RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil Monárquico. São Paulo: Pioneira, 1973. 

p. 37-38).  
150 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
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O segundo tipo de argumento contra a união apoiava-se no discurso de algo ruim 

em si. Deveria ser evitada. O terceiro argumento utilizado apropriava-se, mais uma vez, no 

discurso da imigração europeia – projeto “civilizador” brasileiro. A fim de proporcionar bem-

estar e favorecer a vinda de imigrantes para o país, a separação Igreja e Estado era 

fundamental, tanto pela questão da liberdade de culto, quanto por ser assim que ocorre nos 

países de origem desses imigrantes. O quarto argumento era o do discurso da civilização e 

do progresso. Esse discurso fazia parte da propaganda republicana. O protestantismo 

também se apropriava dele, exposto pelo Prof. Wicliffe Costa. Portanto, as publicações da 

Imprensa Evangélica são evidências como podemos perceber isso no trecho abaixo: 

 

“[...] o patriotismo renascerá, a imigração afluirá para o Brasil, a riqueza 

pública se consolidará, e poderemos então ser contados entre os povos 

que tem atingido a maior civilização” (grifo nosso).151 

 

Para eles, ter o Estado separado da Igreja era uma realidade das “verdadeiras” 

civilizações. Separá-lo era uma questão de liberdade de consciência. Ao dizer que “Roma é 

incompatível com todas as nações cultas e adiantadas”,152 a Imprensa Evangélica também 

apela para a ideia de progresso, concluindo:  

 

Se a plena liberdade de cultos é necessidade do progresso, se todas as 

religiões devem de ser livremente professadas, se ninguém deve ser forçado 

a adorar a Deus determinado modo, o estabelecimento de uma Igreja do 

Estado é um impossível prático, uma luta perene, um paradoxo político 

(grifo nosso).153 

 

O quinto e último argumento percebido era o discurso baseado no desejo da 

sociedade brasileira de ser como a Europa e os Estados Unidos da América em seus sistemas 

de governo e em alguns aspectos do estilo de vida. Falando dos Estados Unidos da América, 

                                                        
151 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 48, 30 de novembro de 1889. 
152 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 52, 27 de dezembro de 1889. 
153 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 52, 27 de dezembro de 1889. 
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afirma que “[...] lá não há Religião de Estado. Todas as corporações religiosas são 

absolutamente iguais perante a lei [...]”.154  

 A Imprensa Evangélica busca também, por meio do jornal, educar teológica e 

politicamente seus leitores, a quem ela se direciona como “cristãos evangélicos”. No 

contexto do novo governo, de transformações sociais e políticas a médio e a curto espaço 

de tempo, a população ficava desnorteada quanto ao que fazer e como agir. No afã de 

construir uma identidade de cidadão, a Imprensa lança mão de discursos definidores de 

cidadania e de responsabilidades do cristão com o Estado. Ou seja, como deveria ser a nova 

relação do cristão-protestante com o Estado.  

Para a Imprensa Evangélica, ou seja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, o cristão 

deveria trabalhar em prol da República, a fim de que ela se estabelecesse com bases sólidas. 

O dever era “educar os milhares de novos cidadãos inculcando-lhes sãos princípios”.  

Contudo, para o jornal, a função principal do cristão evangélico é trabalhar. Trabalhar para 

a propagação da fé evangélica, trabalhar com patriotismo. Embora tivesse conseguido a 

liberdade que desejavam, não tinha alcançado o objetivo principal, a saber, o proselitismo. 

Outra função atribuída aos protestantes era a de orar pela nação. Como ela diz: “[...] é o 

nosso dever orar pela pátria”.  E ainda: 

 

O cristão deve orar todos os dias nas horas de angústia ou perigo não deve 

esquecer desse grande privilégio. [...] Todas as igrejas evangélicas nas suas 

reuniões devem dirigir-se a Deus suplicando a sua benção para o país. 

(grifo nosso).   

 

Portanto, além de ser atuante para o fortalecimento da República, enquanto governo 

estabelecido, o cristão também deveria orar pelo mesmo. O jornal dedica-se à instrução e 

ao ensino teológico também ao construir esses discursos, respaldando, muitas vezes, na 

doutrina da Igreja. 

                                                        
154 IMPRENSA EVANGÉLICA, n. 47, 23 de novembro de 1889. 
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A Imprensa Evangélica dedicou-se a forjar um conceito de República e de governo 

republicano. Para a Igreja Presbiteriana, República tem tudo em comum com 

protestantismo, tudo em comum com a moral cristã. Pois, para ela: 

 

Por mais que proclamemos a liberdade e a fraternidade no Brasil ou em outro 

país qualquer, onde não haja uma aceitação geral da Sagrada Escritura, de 

seus princípios divinos e de sua moral pura e severa, não pode haver uma 

República bem assentada e bem dirigida.  

 

Veja bem o que ela afirma, não há “República bem assentada e bem dirigida” se não 

houver aceitação da Bíblia como Palavra de Deus. Com esses fatores, podemos perceber a 

tentativa de aproximação, apropriação e construção de identidade do protestantismo 

(presbiterianismo) e a República, como sendo algo intrínseco a ele. 
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A RELAÇÃO HIBRIDA E OS SEUS LIMITES NO CONTATO ENTRE AS 

CULTURAS DO CATOLICISMO E AS DE MATRIZ AFRICANA 

PRESENTES EM UM TERREIRO DE CAICÓ 

    

 Natiele Fernanda de Souza Barbosa* 

Lourival Andrade Junior** 

 

Ao iniciar uma análise sobre a relação híbrida entre culturas, devemos 

introdutoriamente apresentar uma discussão sobre a utilização e o emprego do termo 

“hibridação”, primeiro para poder entender o porquê de estarmos utilizando ele e não outros 

termos, pois segundo Néstor Canclini, outras utilizações como mestiçagem, sincretismo já 

vem sendo especificações usadas por uma parte da biografia antropológica e etno-históricas 

como formas particulares de hibridação mais ou menos clássicas. (CANCLINI, 2008). Mas 

antes de começar uma discussão acerca da utilização deste termo, quero salientar que 

apesar da utilização de “hibridismo”, nas entrevistas foi empregado o termo “sincretismo”, 

pois os entrevistados já estavam familiarizados e eles mesmos já empregavam este termo, 

assim o “sincretismo” aparecerá muito nas falas dos entrevistados.  

O emprego do termo “hibridismo” vem tendo utilização antiga no desenvolvimento 

histórico, contendo antecedentes desde que começaram as interações entre sociedades. O 

termo acaba tendo menções distintas, como a sua utilização por Plínio, o Velho, 

empregando a palavra ao se referi aos migrantes que chagaram a Roma, em sua época e 

alguns historiadores e antropólogos nos tempos da Grécia clássica que também 

apresentaram o papel decisivo da mestiçagem no Mediterrâneo. Entretanto outros 

estudiosos recorreram ao termo hibridação para descrever o que sucedeu desde que a 
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Europa se expandiu em direção à América. Outra utilização citada por Canclini foi de Mikhail 

Bakhtin que usou o termo para caracterizar a convivência, desde o principio da 

modernidade, de linguagens cultas e populares. (CANCLINI, 2008). 

Porém é na década final do século XX que se estende a analise da hibridação a 

diversos processos culturais, como também o seu valor conceitual. O seu emprego é na 

utilização para descrever processos interétnicos e de descolonização (Bhabha, Young); como 

também processos globalizadores (Hannerz); em viagens e cruzamentos de fronteiras 

(Clifford) e em fusões artísticas, literárias e comunicacionais (De la Campa; Hall; Martín 

Barbero; Papastergiadis; Webner). (CANCLINI, 2008).  Porém alguns ainda utilizam o termo 

sincretismo em questões religiosas, de mestiçagem em história e na antropologia por causa 

da transferência do hibridismo da biologia às análises socioculturais passando apresentarem 

um campo de aplicação, mas que perdeu univocidade. Com isto, Canclini em sua primeira 

definição coloca o hibridismo da seguinte forma: 

 

Parto de uma primeira definição: entendo por hibridação processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e praticas. 

Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultados de 

hibridações, razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras. 

(CANCLINI, 2008, p. XIX). 

 

 Assim como a definição de Canclini (2008), as culturas ao entrarem em contato, antes 

separadas, passando ao processo de hibridação se combinam gerando novas culturas, novas 

estruturas culturais que antes partiam de diferentes pontos, mas que agora se relacionam e 

se hibridam. Com isto utilizaremos hibridação por abranger os contatos interculturais que 

costumam receber outros nomes diferentes, como as fusões raciais ou étnicas denominadas 

de mestiçagens ou o utilizado nas entrevistas que coletamos, sincretismo.  

Segundo Canclini (2008), o conceito mestiçagem seria um termo insuficiente para 

nomear e explicar as formas mais modernas de interculturalidade, situando no campo das 



 

116 

 

ciências sociais como uma dimensão cultural das combinações identitárias. O sincretismo 

em sua análise seria mais apropriado para se referir as combinações de práticas religiosas 

tradicionais e que se especificam. Como também o conceito de mestiçagem às formas 

particulares de hibridação mais ou menos clássicas, concluindo assim a análise do porque 

da utilização do conceito hibridação, cito o autor Canclini (2008) que em sua fala coloca: 

 

Considero atraente tratar a hibridação como um termo de tradução entre 

mestiçagem, sincretismo, fusão e os outros vocábulos empregados para 

designar misturas particulares. Talvez a questão decisiva não seja estabelecer 

qual desses conceitos abrange mais e é mais fecundo, mas, sim, como 

continuar a construir princípios teóricos e procedimentos metodológicos que 

nos ajudem a tornar este mundo mais traduzível, ou seja, convivível em meio 

a suas diferenças, e a aceitar o que cada um ganha e está perdendo ao 

hibridar-se. (CANCLINI, 2008, p. XXXIX). 

 

O Século XVI é momento que se intensifica o tráfico de negros africanos para o Brasil, 

africanos estes que são tirados de suas terras, de um contexto social e cultural, e colocados 

em outro completamente diferente, sendo tratados como escravos. Passando a viver em 

uma situação diferente ao que viviam, em uma sociedade distinta onde eram vistos somente 

como mercadorias. Estavam em uma situação onde havia o modelo dominador patriarcal da 

casa-grande, um modelo autoritário do senhor de engenho e a sua própria situação a de 

tentar se manter, conservar a tradição, a cultura e os valores trazidos da África.  

Nesta situação e com o sentimento de resistência, permanência cultural, eles tem de 

se adaptar a essa nova realidade social e cultural, que acabam tendo que se inter-relacionar 

tanto com o senhor, quanto com os outros grupos culturais diferentes que vieram para cá 

também, tendo culturas distintas, porém com uma herança comum, a terra África. Como 

Carlos Eugênio Soares analisa: “[...] a identidade étnica criada pelo tráfico, sendo ela 

silenciadora da identidade nativa, seria substituída, por sua vez, por um novo código 

construído no cativeiro, entrando em conflito com as identidades crioullas e branco”. 

(OLIVEIRA, 2008).  
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A origem das populações escravas se deve a partir de dois grandes conjuntos de 

grupos trazidos pelo tráfico, os bantos e sudaneses. Os bantos são originários do Congo, 

que na atualidade se localiza nas regiões do atual Congo, Gabão, Angola, Moçambique e 

Zaire, e sendo a principal região fornecedora de escravos durante trezentos anos. E os 

sudaneses, grupo este que tem origem na região da África ocidental e que hoje apresenta 

territórios conhecidos como o Benin, Nigéria e Togo, é o grupo dos iorubás ou nagôs, os 

jejes e os fan-axantis. (OLIVEIRA, 2008). 

O candomblé advém de várias nações originarias das regiões que vieram os negros 

escravos, como apresentadas por Oliveira (2008) em seu trabalho. O Nagô é o nosso 

enfoque, por ele ser a nação do terreiro que este trabalho analisa. Segundo alguns autores, 

como Bastide, esta nação junto com queto e o ijexá são as nações de candomblé mais 

tradicionais puros de todos os outros (BASTIDE, 2001) e que tem uma maior proximidade 

de seus ritos às raízes da África, porém ela pode apresentar hibridação, como é mostrado 

neste trabalho. 

O terreiro que adentramos para nossa pesquisa é um terreiro localizado no Bairro 

João Paulo II, na cidade de Caicó, estado do Rio Grande do Norte, com o nome de Ilê Axé 

Nagô Oxaguiã. Esse terreiro pertence ao Babalorixá Aderbal dos Santos, conhecido 

popularmente por Bau. É um terreiro de candomblé da nação nagô e nossas entrevistas 

foram direcionadas a ele, feitas ao próprio Babalorixá Aderbal. A partir deste terreiro faremos 

uma analise sobre até que ponto se encontra elementos do catolicismo em um terreiro, até 

onde vai o limite desta hibridação e qual a presença dessa hibridação em um terreiro de 

candomblé. É interessante isso, pois a presença da hibridação em um terreiro de candomblé, 

especificamente de nação nagô, é mínima, porém é encontrada, e é isso que pretendemos 

analisar neste trabalho, até que ponto encontramos os elementos do catolicismo em um 

terreiro dessa origem, com essas características. 
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ELEMENTOS DA HIBRIDAÇÃO 

 De inicio para analisarmos a presença e quais seriam os limites dessa hibridação, 

primeiro temos de verificar, encontrar quais são os elementos presentes da outra cultura no 

terreiro, o que é elemento advindo do catolicismo e que ponto, quais os momentos que eles 

se relacionam com a cultura do terreiro. Devemos também observar aonde eles se hibridam, 

quais os elementos dessa hibridação, para poder assim então analisar os limites dessa 

relação no terreiro. 

 Com a hibridação ocorre que o candomblé adquiriu formas e pensamentos de 

culturas que se relacionaram como alguns ritos da Igreja Católica, de inicio podem colocar 

a denominação “Santa” para os “Orixás”, e assim dando origem aos termos mãe e pai-de-

santo, filhos-de-santo, que passou a denominar os sacerdotes da religião. (PRANDI, 2005). 

Além também da representação de orixás por imagens católicas, que vem como um modo 

dos negros africanos de cultuarem suas entidades de forma a fugirem das perseguições, há 

a presença de elementos, objetos da ritualística da Igreja Católica nos terreiros, como o 

incenso e o turíbulo. 

Na entrevista com o Babalorixá Aderbal que nos fala de algumas coisas parecidas da 

Igreja Católica, que podemos de certo modo apresentar como algo característico dessa 

hibridação, são alguns rituais, a hierarquia, o modelo das vestes e alguns elementos 

ritualísticos. Alguns rituais mesmo com a liturgia diferente, os seus aspectos se assemelham, 

como o axexê que seria o enterramento, que na Igreja seria o velório e o enterro, assim 

sendo as concepções são distintas, mas o modelo ainda se aproxima no aspecto de uma 

ritualística de enterramento. Outro ritual que tem aspectos próximos é o do batizado, que 

no candomblé tem o nome de Ori Obi, tendo o significado “água na cabeça”, assim no 

mesmo sentindo de batizar o fiel na religião católica. 

Os aspectos também se apresentam semelhantes como já citado, a hierarquia, que 

tanto na Igreja Católica como em um terreiro de candomblé, há uma determinação de 

cargos e funções, tendo os mais elevados, no caso da Igreja o papa, no terreiro o Babalorixá, 
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e tendo também os de menores cargos, podendo ser colocados os fieis e os visitantes. Há o 

respeito pelo sacerdote, o pedido da benção beijando a mão, as vestes com cores e bem 

especificas dependendo de cada ritual. Tendo outros elementos como o Babalorixá Aderbal 

nos conta que estão presentes em seu terreiro, como o sino, o turibulo, a utilização em 

alguns casos de um cajado, tendo uma bebida sagrada, o sacrifício no ritual aos deuses, 

algumas simbologias também referentes ao sagrado, um altar e a distribuição na hora do 

rito, tendo o sacerdote, os auxiliares e os visitantes fieis. 

O que é bem mais aparente dessa hibridação é a representação dos orixás por santos 

católicos, se tornando bem frequente a presença das imagens católicas nos terreiros. É 

interessante essa relação dos santos com os orixás hibridados por negros africanos 

escravizados, porque foi uma relação construída com base em uma tentativa de fugir das 

imposições dos brancos senhores e da Igreja católica. Bastide (2001) traz o calendário 

africano ia de encontro com o calendário católico, que era uma das imposições do branco 

ao negro escravo e assim o escravo se via na situação de cultuar, celebrar seus ritos diante 

de um altar católico, que servia como subterfúgio para suas práticas. E o mesmo autor citado 

coloca sobre a hibridação santo/orixá, o seguinte: 

 

O senhor encarava-o então com divertida indulgência, pensando que o 

escravo celebrava a fé cristã segundo seus costumes de selvagem. Foi assim, 

para enganar melhor sua vigilância e a do capelão do engenho, que cada 

divindade iorubá se ligou a um santo, e que as festas africanas se 

transportaram para os dias em que se comemoram esses santos. [...] Assim, 

o branco não via nada de mal no que faziam os negros de sua propriedade, 

e esses podiam manter sem nenhum risco as cerimonias ancestrais. (BASTIDE, 

2001, p. 89-90).   

  

Nesta questão da hibridação santo/orixá, apresento abaixo uma tabela que mostra as 

hibridações em conjunto com as datas de festividades e comemorações que passam ao 

calendário cristão a relação híbrida feita pelos negros escravos que foram se formulando 
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com o tempo. Sendo essa tabela relativa, dependendo de cada terreiro e de região para 

região, apresentando mudanças de acordo com as tradições e crenças.  

 

 

Tabela I: Calendário e apresentação de santos e orixás respectivamente hibridados. 

Fonte: http://ocandomble.wordpress.com/2008/05/11/sincretismo/ 

  

No terreiro que ocorreu as entrevistas e a maior parte da pesquisa, ao entrar na 

questão da hibridação dos santos com os orixás, o Babalorixá diz ser filho de Oxalá Guiã, um 

tipo de Oxalá que é traçado com Ogum e que nessa relação ele é hibrido com Espirito Santo 

e Nosso Senhor do Bonfim.  

 

 

 

 

 

Dias Orixá Hibridismo 

15/01 Oxalá Jesus Cristo 

20/01 Oxóssi São Sebastião 

02/02 Iemanjá Nossa Senhora dos Navegantes 

19/04 Logun Edé Santo Expedito 

23/04 Ogum São Jorge 

30/05 Obá Santa Joana d’Arc 

13/06 Exú Santo António 

24/06 Xangô São João Baptista 

26/07 Nanã Sant’Ana 

24/08 Oxumaré São Bartolomeu 

27/09 Ibeji Santos Cosme e Damião 

05/10 Ossaim São Roque 

02/11 Omulú São Lázaro 

04/12 Iansã Santa Bárbara 

08/12 Oxum Nossa Senhora da Conceição 

13/12 Ewá Santa Luzia 

http://ocandomble.wordpress.com/2008/05/11/sincretismo/
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Na tabela, podemos ver que sua hibridação está com Jesus Cristo e é interessante 

também que perguntamos a ele, se ele tinha algum conhecimento sobre o porquê dessa 

hibridação dos santos com os orixás e se isso era por uma aproximação das características 

e histórias, ele nos responde o seguinte: 

 

Eu não vejo nada parecido, não vejo. Além dos elementos, dos reinos, Oxalá, 

o reino de Oxalá é o céu, o grande pano que nos cobre, né. E o reino de Deus, 

se acredita que é o céu, mais fisicamente nada, eu nunca vi Deus, Jesus, 

menino Jesus de Praga ou Divino Espirito Santo com espada na mão, o meu 

orixá usa uma espada, eu nunca vi Jesus com um pilão na mão, o meu orixá 

usa um pilão, eu não consegui entender a noção que eles tiveram pra se 

basear, fora o reino, fora o elemento. Mais honestamente eu não vejo nada, 

honestamente nada de muita semelhança não. (SANTOS, 2014) 

 

 Vemos que em sua perspectiva, as caraterísticas, a história não tem nada de 

semelhantes, para Aderbal nada é parecido, e coloca que essa relação pode ter sido pelos 

reinos, por terem sim uma proximidade. Nem mesmo os objetos utilizados pelas divindades 

são parecidos e ele enfatizava muito que não vê nenhuma semelhança entre os dois. Nesta 

sua fala ele esta relacionando, exemplificando o seu orixá e o santo que ele hibrida, 

mostrando que o primeiro utiliza uma espada e que na imagem do santo não há a presença 

de uma espada e nenhum dos outros objetos do orixá.  

 Essa relação híbrida presente nos terreiros é vista de vários modos pelos terreiros e 

seus sacerdotes, no caso de Aderbal, é algo que tem que ser observado, mantido, na sua 

seguinte fala ele diz ser muito importante a presença dessa relação na religião e a sua 

intenção de manter: 

 

[...] eu quero manter o sincretismo sim, mas eu quero manter o sincretismo. 

[...] aqui eu quero manter o sincretismo sim, eu acho importante manter isso, 

até porque você não é ninguém se não aprender a olhar pra trás, pra sua 

história e faz parte de uma história. Mas eu quero fazer o sincretismo de 

verdade, botar o africano que rege a casa, o santo católico e o assentamento. 

Eu quero mostrar os meus os dois lados da moeda que é interessante, não 
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adianta eu mostrar só o africano, porque é a minha verdade, minha razão, 

mas minha história? (SANTOS, 2014) 

  

O que ele coloca é importante, essa relação passa a ser histórica, é algo já mantido e 

presente na religião, algo que vem de anos e construções. Aderbal até coloca em outra fala 

sua que não deve ser tirado, que é presente e já faz parte, chega até se questionar quem é 

ele para retirar isso, porém tem pais-de-santo que não vê isso como algo satisfatório, bom, 

como outro pai-de-santo entrevistado na pesquisa. Esse pai-de-santo, também pertencente 

à Caicó, mas de outro terreiro e bairro, José Gabriel Gomes, conhecido popularmente por 

Nino que coloca o seguinte sobre a hibridação nos terreiros: 

 

Olhe, eu acho assim, no meu entendimento, isso veio mais da Umbanda e 

assim, Ogum é São Jorge, eu não, eu acho assim Ogum é Ogum, São Jorge 

é são Jorge. Porque a igreja católica jamais vai aceitar Ogum como São Jorge, 

tem lógica, ela não vai aceitar. A Virgem da Conceição, Iemanjá, eles não vão 

aceitar, por isso que eu digo Iemanjá é Iemanjá, Nossa Senhora Conceição é 

Nossa Senhora Conceição, Ogum é Ogum e São Jorge é São Jorge. É uma 

opinião minha, entendeu. Mas tem muita gente que fala isso, eu aceito, eu 

não aceito, eu concordo com aquela pessoa pra não ter discussão, mas eu 

acho que é errado. Eu acho que Ogum é Ogum e São Jorge é São 

Jorge.(GOMES, 2014). 

 

Essas são as visões sobre a hibridação nos terreiros, a uma aceitação por parte de 

alguns, porém outros acham que essa relação presente nos terreiros é errada, mas mesmo 

assim há a presença de elementos das duas culturas que se relacionam, como Aderbal coloca 

é algo de história, vinda de tempos atrás, que devemos olhar para a nossa história e perceber 

essa relação híbrida nos espaços religiosos. Assim, ao ser percebido os elementos e a relação 

híbrida no espaço do terreiro podemos agora partir para a análise dos limites, de quais 

seriam eles e até que ponto há a possibilidade da presença dos elementos da outra cultura 

no espaço ritual e sagrado.  
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OS LIMITES DETERMINANTES DA HIBRIDAÇÃO NO TERREIRO 

 Os limites se apresentam de forma bem presentes no terreiro, se mostram de acordo 

com cada relação híbrida do espaço. Em nossa análise os limites foram percebidos em 

quatro pontos: primeiro de acordo com a hibridação santo/orixá; segundo de acordo com 

o respeito pela história do surgimento da religião e sua relação com a hibridação; terceiro, 

tendo que haver uma separação principalmente na questão dos rituais e por fim o quarto, 

que se remete a questão da doutrina e dos fundamentos da religião do candomblé. 

Discorrerei sobre os quatro pontos, elencando a análise sobre os limites e assim caminhando 

para a conclusão da pesquisa dessa relação hibrida. 

 O primeiro ponto, o limite se apresenta na relação da hibridação santo/orixá, que 

como já explicado há representação dos orixás nas imagens de alguns santos católicos. 

Como Aderbal nos fala em sua entrevista, o hibridismo em si é algo histórico da religião, 

essa relação entre religiões é algo de tempos, mas o limite estará na adoração, o ponto 

dessa relação se limitará ao momento que o individuo passa a adorar a imagem e não mais 

ao orixá. A adoração passa à imagem e não mais há a presença da força da fé na divindade, 

as imagens são representações e de acordo com o Babalorixá ela é um modo de 

materialização da fé. E assim deve se manter um limite, até que ponto a imagem deve se 

manter nessa representação? Até que ponto deve se manter essa relação e adoração? 

 Essa duas questões que nos remetemos agora. A imagem é objeto de representação, 

de idealização do divino, de depositário da fé a divindade. Assim o limite está neste ponto 

que se seguirá aos outros pontos, a separação. Como foi dito de inicio, para se analisar esses 

limites deve se ter um conhecimento de quais elementos estão presentes nessa relação 

híbrida no terreiro. Aqui vemos as imagens católicas e os orixás, e o limite se coloca na 

adoração, na separação da imagem e da divindade, de ver o que é divino, sagrado e o que 

é imagem representativa. 

 O segundo ponto percebemos no respeito pela história do surgimento da religião e 

sua relação com a hibridação, como o Babalorixá diz: “Eu não posso misturar a história por 



 

124 

 

conta própria e sim respeitar o que deu certo, que foi respeitado, que foi feito até hoje” 

(SANTOS, 2014). E além de tudo devem-se mostrar os dois lados, as duas histórias, 

apresentar essas relações para os seguidores das duas religiões para assim se ter o respeito 

e compreensão dessa relação da hibridação candomblé/catolicismo. 

Mesmo que não haja uma aceitação por parte de alguns dessa relação híbrida, 

Aderbal coloca que se deve ter um respeito pela história, pelo o que ocorreu e o que não 

deve acontecer é misturar as histórias, nem os universos. Os universos, as liturgias são 

diferentes, não há como misturar, tem que ter uma separação, mas tendo o respeito. O 

sacerdote Aderbal conclui que também a sua imposição sobre essa relação depende muito 

do ponto que ele pode se colocar, o seu poder vai até o ponto de determinação do sagrado, 

assim é interessante a sua fala sobre esse limite, o respeito, a percepção que tem que ter 

sobre isso, como ele diz: 

 

Então, eu não tenho que ir contra o catolicismo, eu só acho errado você 

dentro de um ritual de santo, você misturar os rituais, a liturgia. Se na minha 

nação você não faz uma missa e sim um xirê, então você faça o xirê e não a 

missa, mas isso não impede de você terminar um toque, começar um toque 

louvando a Deus e aos orixás [...]. (SANTOS, 2014).    

  

Com essa citação da fala do sacerdote Aderbal, perceberemos o seguinte limite, o 

terceiro, que se determina na separação, na percepção que deve haver um afastamento 

desses elementos da relação para assim delimitar o ponto até onde se pode ir, isso deve 

ocorrer principalmente na questão dos rituais. Apesar de haver essa relação híbrida, os 

rituais, as liturgias são distintas, o conhecimento e os ensinamentos de acordo com a fé são 

diferentes, e para analisar esse limite, tem que se ter uma separação para não ocorrer o que 

Aderbal coloca como uma mistura e assim afetar o sagrado, a tradição candomblecista do 

terreiro. 

 Os universos são dessemelhantes e as liturgias também são diferentes, são praticadas 

de acordo com cada espaço, de acordo com cada tradição e fé determinantes pelas religiões. 
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Isso deve ser visto nos rituais, deve ter uma visão de separação, se você faz uma missa, você 

não vai fazer um ritual de candomblé, faça a missa, não deve haver uma mistura, pois afetará 

a tradição e o culto das religiões. Esse limite se mostra nesta separação, na percepção de 

até que ponto se deve ir essa relação híbrida, é de como se dá a mistura e como é vista pelo 

sacerdote, isso acaba sendo determinado pelo desejo de manter o sagrado, a tradição. Assim 

seguiremos ao ultimo ponto, o quarto limite analisado neste trabalho, que discorrerá em 

sequencia desse pensamento de manter a tradição, com isso a analise se apresenta no limite 

que se remete aos fundamentos, a doutrina da religião do candomblé e como entra o 

hibridismo nesse espaço da religião. 

 Esse limite que a nossa análise parte agora, é uma das mais importantes, pois se 

remete ao centro da religião, na doutrina do candomblé. A doutrina do candomblé é muito 

fechada, tem fundamentos muito específicos e tradicionais, como foi citado o candomblé 

desse terreiro pertence à nação nagô, que Bastide e outros autores acreditam ser uma das 

nações mais puras, não tendo muita relação híbrida nela. Então, como se dá o limite da 

relação híbrida neste aspecto? O observado no terreiro é que os fundamentos são os 

fundamentos, é a tradição no terreiro, só que a elementos que entram, que com o tempo 

acabaram entrando, como em alguns rituais o pai-de-santo começa e termina o rito 

saudando a Jesus Cristo, mas que não interfere em nada da liturgia ritual.  

 O interessante é isso e o limite está aí, os elementos estarão nos fundamentos do 

terreiro, da religião, mas não retira a essência da doutrina, da tradição, do sagrado da 

religião, o terreiro em sua liturgia se mantém, mas que apresenta elementos do hibridismo 

entre as religiões: católica e candomblé. E o que não muda e nem retira a tradição dos 

fundamentos é essa separação e a perspectiva de não haver mistura entre as religiões, o que 

é doutrina do candomblé é mantido, os elementos hibridados trazidos do catolicismo se 

mantém em contato, porém há um limite nesta relação.  
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E uma fala do Babalorixá Aderbal mostra muito bem esse limite que apresenta na 

relação do hibridismo com os fundamentos da religião candomblecista, ele diz: 

 

[...] o sincretismo não entrou e entrou da mesma forma porque quando eu 

termino tudo: obrigada meu Deus, entendeu? O sincretismo tá muito na 

nossa crença em tudo de bom, associar e agradecer a Deus, tudo de ruim 

pedir e implorar a Deus. Oh meu Deus implora ai ao meu mestre que me 

ajude, de força ao meu mestre que me ajude, caminhe meu mestre pra um 

bom caminho pra me ajudar, de luz a ele pra me iluminar, isso existe e 

acredito que ninguém vai ter o poder de mudar isso não. Ninguém. (SANTOS, 

2014).     

  

Aderbal coloca que a hibridação não entrou nos fundamentos, mas do mesmo jeito 

entrou, ele vê uma presença que podemos dizer involuntária do hibridismo nos 

fundamentos. A partir do momento que ele abre e fecha um rito saudando, agradecendo a 

Deus, a Jesus, esse hibridismo entra na doutrina, nos fundamentos, ele coloca “[...] o 

sincretismo esta muito na nossa crença [...]” (SANTOS, 2014) os elementos estão ligados e 

presentes na relação híbrida, então mesmo que haja aparentemente nada em comum e a 

presença de elementos católicos nos fundamentos do candomblé no terreiro. Ainda assim 

se mantem a tradição, involuntariamente e que vem de tempos, os elementos apareceram 

em momentos, na doutrina, no fundamento dos ritos. 

 Apresentamos os limites, mostramos até que momento os elementos do catolicismo 

estão presentes. Fizemos uma análise a partir de um terreiro e de como a relação híbrida 

católico/candomblé se mostra no espaço tanto geográfico, como sagrado. Porém o que 

temos que enfatizar é que cada terreiro é um terreiro, cada um apresenta seus ritos, práticas 

diversas de acordo com o que acreditam e de acordo com seus fundamentos. Cada terreiro 

se estrutura de uma forma, não há uma padronização candomblecista para os terreiros, 

como Bastide coloca (2001), o candomblé é uma “realidade autônoma”, cada um tem sua 

realidade dependente de sua tradição e fundamento. 
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 Além do mais, as escolhas e práticas de um terreiro dependem dos frequentadores, 

dos fiéis e principalmente do sacerdote que organiza o espaço de culto, o espaço de prática 

da religião, segundo Prandi (2005) ”Nas religiões dos orixás, cada terreiro tem plena 

autonomia administrativa, ritual e doutrinaria, e tudo depende das decisões pessoais da mãe 

ou pai-de-santo.” Há os fundamentos, as tradições, mas as decisões e administração 

partirão, serão de acordo com a organização dos pais ou mães-de-santo responsáveis pelo 

terreiro. 

 Como não há padrões, terreiros são suas formas de vivência e administração dos pais-

de-santo, então os limites da relação híbrida entre o catolicismo e o candomblé também 

serão de acordo com cada terreiro, os elementos dessa relação híbrida se manterá presente 

e se encontrará nos terreiros de acordo com os espaços, de forma distinta e diversa. Foram 

analisados aqui os limites, mas não se remete a todos os terreiros, o terreiro em questão e 

que discorremos a análise não se apresentará da mesma forma nos outros, poderá estar de 

uma forma mais intensa ou menos, não há uma padronização nesses limites.  

 Ao ser perguntado sobre a presença do hibridismo no seu terreiro, Aderbal dos 

Santos, sacerdote do terreiro diz ser muito fraco, porém ainda assim quer mantê-lo no 

terreiro, isso não é certo que os outros terreiros também irão manter, colocar a hibridação 

do catolicismo com o candomblé. Como foi colocada uma fala de outro pai-de-santo, de 

outro terreiro neste trabalho que diz que apesar de haver a presença desse hibridismo no 

terreiro, para ele não é certo ter elementos da Igreja católica em seu espaço da religião 

candomblecista. Os limites antes de tudo, antes de uma análise sobre eles em um terreiro, 

tem que se ter a percepção de o limite maior dessa relação se apresentar na administração 

do pai-de-santo sobre o espaço religioso, o limite se remete na autonomia de cada terreiro 

e na sua organização. 

 Isso é bem analisado na fala de Aderbal, onde ele coloca: “Aqui eu já tenho uma 

outra vontade, eu quero manter o sincretismo sim, mas eu quero manter o sincretismo.” A 

vontade dele, a autonomia dele e de seu terreiro, mostra o limite da presença da relação 
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híbrida no espaço religioso. O limite se apresentará sim de acordo com a autonomia do 

terreiro, mas também será de acordo com as tradições e com os ritos, estarão ali até o 

momento que é permitido. E percebemos isso, em outra fala do Babalorixá: 

 

Olha, é muito complicado dar um limite a você, acho que o limite esta na 

nossa consciência, no nosso respeito, né. Se você for associar as duas 

religiões, existe muita coisa em comum, agora primeiro do que tudo você 

deve ter uma concepção seguinte, de diferença, de separações, uma religião 

é africana, a outra é de outro extremo do mundo, tal. Existe sacerdotes que 

não dão esse limite, não dão esse limite, até onde vai o limite do sincretismo 

depende de quem faça. Pra mim, pra mim, vai até onde eu disse a você, eu 

respeito Jesus, eu sou temente a Deus, eu sou temente a tudo que é divino, 

eu temo os poderes de Deus, eu não me deito sem louvar a Deus [...]. 

(SANTOS, 2014).         

     

Essa fala de Aderbal, conclui muito bem essa nossa análise de como se mostra o limite 

do hibridismo entre a religião do catolicismo e a religião do candomblé. Tanto as 

diversidades das religiões se mostram nos terreiros, como também essas diversidades se 

remeteram aos limites, a heterogeneidade parte tanto das religiões de matriz africana em 

suas hibridações, como em seu modo de tratar sobre esse aspecto nos terreiros, mostrando 

os limites dessa relação. E por fim trazemos Bastide (2001), que em uma de suas falas coloca 

a autonomia do candomblé e a forma dessa religião de apresentar diversas origens, 

proporcionando análises e estudos desses conjuntos de diversidades, sendo isso reflexo da 

realidade da sociedade brasileira:  

 

Mas como tomamos o candomblé como realidade autônoma, que pode 

certamente compreender elementos de diversas origens, mas que não 

obstante forma um conjunto coerente que pode ser estudado em si mesmo, 

e como esta realidade é uma realidade brasileira [...] (BASTIDE, 2001, p. 28) 

 

REFERÊNCIAS 

BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia: rito nagô/ Roger Bastide; tradução Maria Isaura 

Pereira Queiroz; revisão técnica Reginaldo Prandi. – São Paulo; Companhia das Letras, 2001. 

 



 

129 

 

 

CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade. 

Tradução Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa; tradução da introdução Gênese Andrade. – 

4. ed. 4. reimpr. – São Paulo; Editora da universidade de São Paulo, 2008. – (Ensaios Latino-

americanos, 1). 

 

 

OLIVEIRA, José Henrique Motta de. Das macumbas à umbanda: uma analise histórica de 

construção de uma religião brasileira. 1a ed. Limeira – São Paulo: Editora do Conhecimento, 

2008. 

 

 

PRANDI, Reginaldo. Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2005. 

 

ENTREVISTAS 

GOMES, José Gabriel. Religião de Matriz Africana no Seridó. Caicó, Terreiro de Candomblé, 

09 set. 2014. Entrevista cedida à aluna da UFRN, Natiele Fernanda de Souza Barbosa, para o 

projeto: Saravá-Axé: estudo das manifestações religiosas de matriz africana no Seridó Potiguar 

e deste presente artigo.   

 

 

SANTOS, Aderbal dos. Sincretismo. Caicó, Terreiro de Candomblé, 16 out. 2014. Entrevista 

cedida à aluna da UFRN, Natiele Fernanda de Souza Barbosa, para o projeto: Saravá-Axé: estudo 

das manifestações religiosas de matriz africana no Seridó Potiguar e deste presente artigo. 

  



 

130 

 

O ÍNTIMO DE SEU ZÉ PELINTRA: NA UMBANDA, CANDOMBLÉ E JUREMA 
 

Elenice Luanara Vieira de Oliveira155 

Lourival Andrade Júnior156 

 

Zé Pelintra figura importante quando se fala em religiões de matriz africana e 

ameríndia, conhecido por ser uma das únicas entidades a incorporar em quase todos os 

cultos afro-brasileiros, se tornou objeto de estudo deste trabalho, nesse sentido se faz 

necessário perceber como ele viveu em que contexto histórico esteve inserido e qual o seu 

papel dentro das religiões que o cultuam. O trabalho também pretende dialogar com outros 

autores que tratam do tema estudado tendo como nome principal o professor Luís Assunção 

grande estudioso com uma vasta experiência na pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras 

e ainda a experiência da prática com o Babalorixá Aderbal dos Santos do terreiro Ilê Axé 

Nagô Oxaguiã que tem Zé Pelintra como guardião da sua casa e finalmente os pontos 

cantados que são responsáveis por criar o mito das entidades a que se referem através dos 

cânticos e letras dedicados a eles permitindo assim a observação da trajetória que 

ressignificou o cotidiano dos agentes históricos e deu-lhes funções sagradas onde são 

cultuados. 

Mais quem foi Zé Pelintra? Onde viveu? O que fez? Em que contexto histórico esta 

inserido? Como chegou a ser a entidade mais conhecida dentro das religiões de matriz 

africana e ameríndia? Respostas a essas perguntas serão dadas com base em uma entrevista 

realizada com o Babalorixá Aderbal dos Santos do terreiro Ilê Axé Nagô Oxaguiã que afirmou 

ter conversado com o guardião da sua casa sobre a sua história, obviamente que não 

tomaremos aqui o depoimento do senhor Aderbal dos Santos como única verdade, mas 

respeitaremos a sua experiência na prática como Babalorixá.  

                                                        
155 Graduanda de Licenciatura em História – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/Caicó. E-

mail: Eleniceluanara19@gmail.com.  
156 Orientador – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES/Caicó. E-mail: 

lourivalandradejunior@yahoo.com.br. 
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Nesse sentido Aderbal dos Santos nos conta que Zé Pelintra nasceu na cidade de 

Bodocó no sertão pernambucano, mas se mudou ainda criança para Recife com os sete 

irmãos, pois os pais morreram não se sabe dizer se morreram em Bodocó ou depois que 

chegaram a Recife e também não se sabe do que morreram. Segundo Aderbal dos Santos, 

Zé Pelintra conheceu o Catimbó-Jurema onde passou a maior parte da sua vida, no Recife, 

sobre esse rito Maria do Carmo Brandão e Luís Felipe Rios dizem que: 

 

A Jurema [...] é encontrada na cidade do Recife, em terreiros localizados em 

sua grande maioria nos bairros periféricos da cidade. [...] Um primeiro ponto 

a ser considerado é que o culto á Jurema não se dá de forma padronizada 

entre os diversos grupos existentes. [...] Contudo, em meio ás diferenças, 

existe um complexo de ritos e crenças que os Juremeiros compartilham e que 

permite distinguir o culto á Jurema de outras formas concorrentes de 

religiosidade popular, em especial do xangó e da umbanda como praticadas 

no Recife. O que chamaremos aqui complexo mágico-reliogioso da Jurema 

envolve como padrão a ingestão da bebida feita com partes da Jurema, o 

uso ritual do tabaco, o transe de possessão por seres encantados, além da 

crença em um mundo espiritual onde as entidades residem. (BRANDÃO, RIOS 

- 2004) 

 

Desde criança ele já tinha contato com os mestres Juremeiros o que fez com que ele 

fosse possuidor de um grande conhecimento sobre essa ciência até a vida adulta. Sendo ele 

provedor de seus irmãos começou a trabalhar como mensageiro das prostitutas de onde 

morava, assim ele cresceu no meio da vida noturna, entre muitas mulheres e os perigos da 

rua, foi de garoto de recados a cafetão das mesmas prostitutas no qual ganhava a vida 

oferecendo os serviços das mulheres para outros homens e ao mesmo tempo as protegendo 

do perigo quando elas saiam com homens perigosos. Por esse motivo ganhou fama de 

malandro e junto com a fama vieram os inimigos, a chamada “volante” na época tinha 

constantes brigas com o jovem Zé Pelintra, ele sendo protegido ou não pelos mestres 

Juremeiros conseguia escapar da morte e da polícia. As suas protegidas o avisavam 

constantemente para ele ir embora daquele lugar, pois a qualquer momento ele poderia ser 
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morto, com relação a essas inimizades em entrevista concedida para a produção desse 

trabalho Aderbal dos Santos nos conta que: 

 

Recife não o conhecia, passou a conhecê-lo através de uma briga que ele 

teve com duas diligências que na época chamava-se de volante, porque um 

policial espancou uma prostituta e ele fez o seu serviço, e ele encarou na 

pernada e navalha essas duas diligências e foram disparados dizem a história 

mais de sessenta tiros, sendo que cinco todos acreditam que pegaram nele 

e na carreira enquanto o reforço estava vindo, porque ele derrubou as duas 

diligências, enquanto o reforço estava vindo ele se encantou e saiu à fama 

que ele tinha o corpo fechado, pois não sangrou, não viam sangue e no outro 

dia ele estava perfeito, devia ser um cara muito ligeiro, conhecedor de 

capoeira, conhecedor do próprio Catimbó, e ganhou fama passou a ser muito 

respeitados, porém ganhou muitos inimigos. (SANTOS, 2014) 

 

É necessário perceber que nessa entrevista Aderbal dos Santos nos fala sobre o 

encantamento de Zé pelintra no sentido de encanto do corpo, é como se a partir dos tiros 

o corpo dele sofreu uma espécie de magia e se fechou aos possíveis ferimentos que 

poderiam levá-lo a morte, mas encontramos outra espécie de encantamento se assim pode 

dizer, Reginaldo Prandi explica na introdução do livro de sua organização “Encantaria 

Brasileira: os livros dos mestres, Caboclos e Encantados” com artigos de vários estudiosos 

sobre o assunto, ele diz o seguinte: 

 

Este é um livro sobre caboclos, mestres outras entidades conhecidos nas 

religiões afro-brasileiras pelo nome genérico de encantados, concebidos 

como espíritos de homens e mulheres que morreram ou então passaram 

diretamente deste mundo para um mundo mítico invisível, sem ter 

conhecido a experiência de morrer: diz-se que se encantaram. (PRANDI, 

2004) 

 

Zé Pelintra viveu alguns anos no Rio de Janeiro mais especificamente no bairro da Lapa 

conhecido por ser o berço da boemia carioca, teve muitas mulheres, sobrevivia da jogatina, 

fazendo jogo honesto com quem jogava honestamente e enganando a quem ousa-se 

trapacear no jogo com ele, foi no Rio de Janeiro que a fama de malandro iniciada no Recife 
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cresceu e se perpetuou, Zé Pelintra agora usando terno branco, gravata vermelha e bengala 

na mão é temido por quem se acha esperto e consegue viver bem na Lapa até que recebe 

a noticia do assassinato do seu irmão e volta imediatamente a Recife para se vingar, depois 

de concretizar a sua vingança, ele viveu o resto de sua vida se escondendo da polícia, 

vivendo de forma simples, poucas informações se tem sobre a sua morte, sobre isso Aderbal 

dos Santos diz o seguinte:  

 

“Desencarnou, morreu e até aonde eu sei por ser um espirito muito 

conhecido de palmo em palmo existe uma história né, até aonde eu sei ele 

estava trabalhando com um mestre, hoje em dia existe duas grandes dúvidas 

que ele tinha de dois grande espíritos, existia um Juremeiro chamado Mestre 

Preá e existia um Juremeiro chamado Tucano Velho, hoje já esta extinto, já 

evoluio, Zé Pelintra vem antes de Mestre Carlos, Mestre Carlos já existia como 

Juremeiro, como catimbozeiro como curandeiro e existia já a Jurema, aí a 

história de Zé se afirmou dentro da Jurema pelo estimo da morte, ele estava 

fazendo um trabalho e desencarnou numa linha de trem, o espirito num 

teve[...] quando chegou a hora o espirito só estava ali pra fazer a passagem 

mesmo dele, vai entender o sentido, e o trem passou por cima, incorporado 

num trabalho na linha do trem, o trem passou por cima, há algumas 

controvérsias dizendo que ele estava fazendo trabalho e executaram ele e 

quando o trem passou ele já estava morto, mas o próprio diz que passou-se 

porque ele é Zé Pelintra do fel derramado que traduzindo na nossa (língua), 

na falta do freio do trem, o que eu estou lhe dizendo tem uma base de ir 

atrás da história, o espirito comentou e nós fomos, história é sempre história 

quanto mais velha mais história é né”.( SANTOS, 2014) 

 

Segundo as informações colhidas de Aderbal dos Santos o mês de morte de Zé Pelintra 

foi o mês de agosto o mesmo mês que ele nasceu, mas não se tem informações do ano em 

que ele nasceu ou morreu a única informação sobre esse assunto é que ele viveu durante o 

século XX e foi devoto de Padre Cícero. 

 

JUREMA, UMBANDA E CANDOMBLÉ 

Pós-morte Zé Pelintra passa a ser um dos espíritos mais importantes no panteão afro-

brasileiro, à fama espiritual que possuía quando vivo, as práticas espirituais que ele fazia, a 

manifestação, a incorporação fez com que ele ganhasse uma passagem só de vinda para o 
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Catimbó, mas isso é muito especifico não significa que aconteceu com todos os encantados. 

Zé Pelintra era conhecedor dessa ciência certamente com uma evolução virou um Mestre 

Juremeiro sobre isso Luís Assunção nos fala que a entidade mestre possui um caráter de 

espirito intermediário, podendo encontrar-se na direita, como na esquerda (ASSUNÇÃO, 

2004). 

Na Umbanda Carioca, Zé pelintra é considerado um exu, sendo representado com 

terno branco, gravata vermelha, cravo na lapela, chapéu caído na testa, caracterizando a 

figura do malandro que ele tinha sido em quanto estava vivo. Com relação aos Exus Lísias 

Negrão diz que: 

 

Muitos os consideram de direita, mas suas características pouco moralizadas 

impedem-nos de uma convivência mais estreita com santos e Orixás. Não se 

duvida de que pratiquem o bem, mas também tem que ser doutrinado, 

controlados pelos pais-de-santos, evitando que bebam, falem palavrões etc, 

ao menos em excesso. (NEGRÃO, 1996) 

 

Acredita-se que a Umbanda o adotou por ser uma entidade de cura, como ele não 

tinha limite nas falanges, ele entrava na corrente de Exu e o disciplinava, sobre as falanges 

Aderbal dos Santos explica que: 

 

Quando o espirito vem pra cidade da Jurema, vira o encantado, é que ele 

deixou de ser morto, perdeu sua matéria física porém vai ganhar uma matéria 

espiritual, e começa a incorporar, passou a ser encantado, dali ele pode 

arrebanhar vários espíritos para trabalhar na ordem dele ou ele pode ser 

arrebanhado ou pode ser só, dependendo da evolução do espirito esses 

outros acompanham por serem mais novos e mais leigos ou ele puxa por 

qualquer determinada situação [...] o espirito ele é onipresente ele esta em 

todos os cantos, a forma de estar em todos os cantos é com  as suas falanges. 

(SANTOS, 2014) 

 

Inicialmente Zé pelintra foi conhecido como um espirito sem lei, porque acolhia os 

marginais dentro das suas casas, e ele tinha muita inclinação a manter e a dar ordem dentro 
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de um terreiro, Por isso que a maioria das casas o tem de frente como dono ou como 

guardião. 

No Candomblé ele é conhecido como Zé Pelintra da Bahia ou Zé Pelintra das almas 

que vem de uma linhagem de antigos sacerdotes do Candomblé, poderoso em desmanchar 

feitiços e mazelas de seus adeptos, capaz de desafiar qualquer sacerdote sem se preocupar 

com os poderes de seu inimigo. Há quem diga que a única relação que ele tem com o 

Candomblé é o fato de ele entrar na linha de Exu por percorrer a maioria das falanges como 

já foi discutido antes, mas segundo os estudiosos citados nesse trabalho é afirmativo que a 

origem de seu Zé Pelintra advém do Catimbó-Jurema. 

 

 
Figura 1 Zé Pelintra como mestre da Jurema-Catimbó (Imagem fotografada no terreiro Ilê Axé 

Nagô Oxaguiã - Acervo Elenice Luanara Vieira de Oliveira) 
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Figura 2 Representação de Zé Pelintra com indumentária de quando era vivo, muito utilizado na 

Umbanda (imagem fotografada no terreiro Ilê Axé Nagô Oxaguiã – Acervo: Elenice Luanara Vieira 

de Oliveira) 

 

PONTOS CANTADOS 

Os pontos cantados seriam um conjunto de músicas próprias utilizadas em rituais de 

culto afro-brasileiro. Servem para os mais diversos fins, como por exemplo, homenagear 

uma entidade. Os pontos cantados são as preces e a invocação das falanges, chamando-as 

ao convívio das suas reuniões que, no momento, se iniciam. Pedro Guimarães Pimentel tem 

uma análise sobre este assunto:  

 

Por sua dimensão oral, sem muitos registros específicos de autores, datas e 

locais de criação, os “pontos cantados‟ criam uma aparência de 

atemporalidade, transfigurando-a na longa duração de uma memória 

específica sobre tal ou qual indivíduo. É exatamente isto que ocorre com a 

ideia que se tem sobre os personagens em questão. A permanência e a 

repetição dos “pontos cantados”, espacial ou temporalmente, criam certa 

imobilidade no saber constituído, fixando suas raízes. (PIMENTEL, 2011) 
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 Os pontos que falam sobre Zé Pelintra cantados nos terreiros do sertão nordestino o 

apresentam como aquele que vem do reino da Jurema e algumas das suas características 

como sendo bebedor de cana, apaixonado por mulheres e fazedor do bem e do mal. 

Quando está incorporado apresenta-se, fuma cigarros, gosta de conversar e fazer galanteios 

as mulheres. 

 Neste sentindo analisaremos alguns pontos costumeiramente cantados, no terreiro Ilê 

Axé Nagô Ôxaguiã do Babalorixá Aderbal dos Santos: 

 

Ô chama, ô chama, ô chama que ele vem/Vou chamar os Juremeiros, 

chama que ele vem/ Ô chama, ô chama, ô chama que ele vem/ Vou chamar 

seu Zé Mulambo chama que ele vem/ Vou chamar seu Zé Pelintra, chama 

que ele vem/Ô chama, ô chama, ô chama que ele vem/ Vou chamar os 

cangaceiros chama que ele vem/ Vou chamar os boiadeiros chama que ele 

vem/ Ô chama, ô chama, ô chama que ele vem/ Vou chamar os bons mestres 

chama que ele vem. (SANTOS, 2014) 

“Ta vendo aquele moço/sentado logo ali/ todo de terninho 

branco/chapéu de palha/olhando pra mim/É Zé Pelintra ele é o Zé,/ele 

boêmio ele é malandro ele é o Zé/ Oi lá vem Zé, lá vem Zé, oi lá vem Zé lá 

da Jurema/Oi lá vem Zé, lá vem Zé, oi lá vem Zé do Juremá/ Oi lá vem Zé, lá 

vem Zé, oi lá vem Zé lá da Jurema/Oi lá vem Zé, lá vem Zé, oi lá vem Zé pra 

trabalhar/Chega Zé, chega Zé, oi chega Zé lá da Jurema/Chega Zé, chega Zé, 

oi chega Zé do Juremá/ Pendurado na boca seu charutão, chapéu de couro, 

bengala na mão/Quem nunca viu, venha ver esse bom mestre, seu Zé Pelintra 

mandingueiro do sertão.” (SANTOS,2014) 

 

No primeiro ponto é possível perceber que se trata de um ponto de chamada, ou seja, 

os pontos iniciais que chamam a entidade para participar do ritual chamando pelo nome de 

cada mestre. No segundo ponto também se trata de um ponto de chamada nesse caso 

existe alguns detalhes que diferencia esta entidade de outra por exemplo, a sua vestimenta 

é quem define o que ele é, os objetos que ele traz, traduzem a suas características. 

 

“Oi ta chovendo ta relampiando ta trovejando e eu num posso andar/ 

Mas é bonito e tem o quem ver Antônio Pelintra no seu baiana/ Ta chovendo 

ta relampiando ta trovejando e eu num posso andar/ Mas é bonito e tem o 

quem ver Antônio Pelintra no seu baiana.” 
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“Jurema preta se conhece é pela tinta./Eu agora vou saudar falange de 

Zé Pelintra/ Tem Zé Pereira, Zé dos Anjos e Zé do Tombo/ Eu agora vou 

saudar falange de Zé Mulambo.” 

 

Esses dois pontos são característicos por homenagear a falange de um determinado 

mestre que como explicado anteriormente graças também a evolução do espirito pode ou 

não constituir uma falange. 

Através destes cantos é possível entender algo que ainda não se tenha colocado como 

sua função, a de salvaguardar a representatividade que se tem para quem os fazem. É desta 

forma que os pontos cantados se fazem como produto, normalmente inacabado, do conflito 

por esta memória. Arnaldo Beltrão Burgos em seu livro “Jurema Sagrada do Nordeste 

Brasileiro a Península Ibérica, organizado e apresentado por Ismael Por Deus JR.”. Destaca 

os pontos cantados que foram sendo revelados, pelos mestres e outros espiritos no decorrer 

da sua pesquisa, ele acredita ser de grande importância à preservação desses pontos por 

serem muito ricos em suas narrações e fazerem parte de um acervo cultural grandioso. Ele 

completa dizendo que: 

 

“Há queixas dos mais antigos dentro desse culto sobre uma perda 

considerável deste acervo, sendo que muito do que foi preservado estaria 

sendo usado inadequadamente. Queixam-se que os atuais Juremeiros já não 

saberiam distinguir os pontos cantados que servem para as diversas 

situações e, por isso, os utilizam incorretamente. Por falta de acervo, catam 

o que simplesmente lhes ocorre, o que seria uma grande erro a nível ético e 

de conhecimento, transmitindo o erro para os mais novos. Lembro que a 

função primeira dos pontos cantados é a evocação das entidades e, 

sobretudo, de energias especificas. Sendo assim um erro que poderia 

incorrer em graves consequências”. 

 

É importante lembrar que o depoimento de Burgos é feito com base em sua pesquisa 

realizada com Juremeiros de Recife e Pernambuco, portanto não se pode aplicar essa crítica 

as demais regiões do nordeste.  

Na pesquisa realizada podemos perceber o esforço para puxar pela memória um ou 

outro ponto cantado que com o tempo foi esquecido, é indiscutível que os pontos cantados 
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são um dos maiores se não o maior ponto de referencia das entidades que são cultuadas 

nas religiões de matriz africanas e ameríndias é preciso que esse tesouro cantado seja 

imediatamente protegido, e registrado para não se perder nos fios da nossa falha memória. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSUNÇÃO, Luiz Carvalho de, Reino dos Mestres: a tradição da Jurema na Umbanda 

nordestina/Rio de Janeiro:Pallas,2006. 

 

_____. Os Mestres da Jurema. IN: Encantaria Brasileira, O Livro dos Mestres, Caboclos e 

Encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2004  

 

BRANDÃO, Maria do Carmo. RIOS, Luís Felipe. Catimbó-Jurema do Recife. IN: Encantaria 

Brasileira, O Livro dos Mestres, Caboclos e Encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. 

 

BURGOS, Arnaldo Beltrão, Jurema Sagrada: do Nordeste brasileiro à Península Ibérica/ 

textos: Arnaldo Beltrão Burgos; coordenação dos textos, apresentação e entrevistas: Ismael 

de Andrade Por Deus Junior. – Fortaleza - CE: Expressão Gráfica Ed.; Laboratório de estudos 

da Oralidade/ UFC, 2012.  

 

NEGRÃO, Lísias N. Entre a Cruz e a Encruzilhada: Formação do Campo Umbandista em São 

Paulo. São Paulo: EDUSP, 1996. 

 

PRANDI, Reginaldo. Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados / 

organizador; textos de André Ricardo de Souza et al,-Rio de Janeiro: Pallas, 2004. 

 

PIMENTEL, Pedro Guimarães, Zé Pelintra, “Doutor” de Umbanda: a sacralização pela 

titulação”. Anais do III Encontro Nacional do GT História das Religiões e das Religiosidades 

– ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: 

RevistaBrasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html. 

 

ENTREVISTA 

SANTOS, Aderbal dos. Origem de Zé Pelintra. Caicó, Ilê Axé Nagô Oxaguiã , 15 Nov. 2014. 

Entrevista cedida a aluna da UFRN, Elenice Luanara Vieira de Oliveira. 

  



 

140 

 

O OFÍCIO DAS REZADEIRAS: 

CRENÇAS, SABERES E PRÁTICAS CURATIVAS EM ITUAÇU - BAHIA  
 

Tânia Maria Meira Mota• 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente texto tem como objetivo precípuo analisar a atuação das rezadeiras e 

benzedeiras ituaçuenses, no que tange às suas vivências religiosas, experiências, apropriação 

de saberes e, sobretudo, suas práticas curativas no município de Ituaçu, situado na porção 

sul da Chapada Diamantina, a 524 km de Salvador. Assim, com o intuito “de recuperar a 

experiência e os pontos de vista daqueles que normalmente permanecem invisíveis na 

documentação histórica convencional” (THOMSON, 2001, p.75), este trabalho reserva o 

direito de fala a quatro rezadeiras, mulheres que em suas rotinas diárias, entrelaçam 

múltiplas funções, entre essas, o exercício da cura:  Josemira Rosa de Jesus, Elzita Augusta 

de Brito, Jovita Albina Araújo Barbosa e Arlinda Ismélia de Jesus. 

Têm-se neste empreendimento como pressupostos teórico-metodológicos, 

discussões acerca da História Cultural, da História Social, da memória e da tradição oral que 

viabilizam a compreensão das práticas culturais realizadas pelas rezadeiras, aqui definidas 

como práticas de cura não oficiais populares. Compreender o universo cultural das 

rezadeiras sugere tomar como norte teórico-metodológico as produções intelectuais dos 

pesquisadores culturais que inscreveram a cultura como cenário das discussões 

historiográficas. Para Burke (2010), a cultura é um sistema de significados, atitudes e valores 

partilhados e as formas simbólicas em que eles são expressos ou encarnados. Nesse sentido, 

são perceptíveis os significados que as rezadeiras atribuem ao seu viver cotidiano ao criarem 

e recriarem comportamentos e atitudes, ao elaborarem e reelaborarem símbolos que 

traduzem suas crenças, seus valores, seus modos de vida. 

                                                        
• Graduada em História, pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é mestranda no Programa de Pós-

Graduação em História, da mesma instituição. Atua na linha Cultura e Sociedade, orientada pela Prof. Dra. 

Edilece Couto. Contato: tania.mmm@bol.com.br. 



 

141 

 

Nessa mesma perspectiva, Thompson (1998, p.16) “define” cultura como sinônimo de 

costume.  “Longe de exibir a permanência sugerida pela palavra ‘tradição’, o costume era 

um campo para a mudança e a disputa [...]”. Nessa acepção, o costume não se pereniza na 

tradição ou no que se apreende de seu aspecto estático; ao contrário, é lugar de dinâmica, 

de movimento, de renovação e adaptação aos novos anseios sociais, como forma de 

sobrevivência na atualidade. É nesse campo de tensões que as ressignificações são 

visualizadas nas rezas. Nesse viés, as experiências, os rituais e as práticas de curas elaboradas 

e reelaboradas pelas rezadeiras, encontram amparo no que Michel de Certeau (1995, p.25) 

chama de cultura, afirmando que “para que haja verdadeiramente cultura não basta ser autor 

de práticas sociais, é preciso que essas práticas sociais tenham significado para aqueles que 

as realizam”. Assim, os diversos papéis assumidos pelas protagonistas deste trabalho, quer 

seja na tessitura  de seus rituais de cura ou no labutar cotidiano, no interior de seus lares, 

no trabalho, nas relações familiares, sobretudo na construção de suas sociabilidades, 

constituem o terreno sobre o qual as mudanças são operadas.  

Considerando que no Brasil não se verifica uma identidade específica e única de “ser 

rezadeira”, o presente artigo, no intuito de construir o perfil das rezadeiras ituaçuenses e de 

suas práticas terapêuticas, também inclui em seu referencial teórico, dissertações e teses 

referentes à atuação terapêutica de rezadeiras e benzedeiras, em âmbito nacional, no intuito 

de mapear as semelhanças e diferenças que perpassam a prática dessas mulheres e, assim, 

demarcar o lugar das rezadeiras de Ituaçu nesse cenário. Destacam-se os trabalhos de 

Francimário Vito dos Santos (2007), acerca das rezadeiras de Cruzeta/RN; de Denilson Lessa 

dos Santos (2005), sobre as rezadeiras de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Sul/BA; de 

Katya Carvalho Alexandre (2006), sobre saberes de cura e hibridismo no Morro da Conceição, 

em Recife; e de Alaíze dos Santos Conceição (2011), acerca das práticas curativas das 

rezadeiras de Governador Mangabeira, Recôncavo Sul/BA. 
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O REZAR E O BENZER EM ITUAÇU157 

As rezadeiras desempenham o papel de guardiãs das memórias, contribuindo para a 

preservação das tradições do grupo social de que fazem parte. O reconhecido domínio da 

intervenção terapêutica que essas mulheres detêm na cidade de Ituaçu permite, ainda, 

entrever a função de integração desempenhada por elas ao congregar um conjunto de 

práticas e representações que possuem lógica própria. Tal lógica é o que possibilita uma 

releitura das tradições das rezadeiras em meio às dinâmicas sócio-culturais da comunidade 

em que estão inseridas e que contribuem, de maneira significativa, para que suas práticas 

sejam constantemente reinventadas e ressignificadas no seio destas.  

Partindo do que afirma Ecléa Bosi (1994, p.55), referindo-se a Halbwachs, a memória 

individual não pode ser dissociada da memória do grupo, pois  

 

a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com 

a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão, com os grupos 

de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. 

 

 

Nessa perspectiva, as práticas curativas desenvolvidas pelas rezadeiras são 

perpassadas pelas diversas relações sociais que estas estabeleceram ao longo de sua vida, 

sejam elas ligadas diretamente ou indiretamente ao exercício do seu ofício. Através das 

sociabilidades é possível, então, perceber de que maneira se dá a inserção destas mulheres 

no universo da benzeção, o processo de aprendizagem do ofício e a transmissão dos 

conhecimentos das rezadeiras de Ituaçu. Nesse sentido, utilizam-se as palavras de Clifford 

Geertz (1989, p. 141) para ressaltar que “as disposições e motivações que uma orientação 

religiosa produz lançam uma luz diretiva, lunar, sobre os aspectos sólidos da vida secular de 

                                                        
157 Para Victor Vincent Valla (2001) benzedeiras e rezadeiras voltam-se para o atendimento daqueles que 

precisam de tratamento para o corpo e para a alma. Suas funções são diferentes apenas quanto ao tratamento 

do mal que acomete o paciente: a benzedeira previne um mal, enquanto as rezadeiras tratam de um mal 

existente, já contraído. Aqui, toma-se o termo benzedeira como equivalente de rezadeira, uma vez que as 

rezadeiras ituaçuenses, em geral, desempenham as duas funções em prol da melhoria da qualidade de vida 

física e espiritual da comunidade em que se inserem. 
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um povo”, ou seja, as práticas das rezadeiras sofrem a influência, bem como influenciam as 

dinâmicas sócio-culturais da região. 

O aprendizado do ofício das rezadeiras ituaçuenses é atribuído, em geral, a duas 

formas: a aprendizagem por intermédio de familiares e aprendizagem por meios 

sobrenaturais, através de sonhos e guias. No depoimento de Jovita, lavradora aposentada 

de 80 anos, moradora da zona rural de Ituaçu, o processo de aquisição dos saberes curativos 

se deu, ainda jovem, a partir da observação da prática ritual de seu pai, que era rezador. 

Entretanto, foi enfática ao afirmar que em sua família, apenas aqueles que tinham uma 

mediunidade muito forte, poderiam dar continuidade ao trabalho do pai:  

 

Os guias frequentavam os filhos, aqueles que tinha mais força. Mais as 

orações aprendi de minha cabeça, era os meus guias que baixava e explicava 

o que devia fazer. Comecei mais ou menos com 32 anos de idade. 

 

Outro aspecto que se pode destacar na mesma fala, diz respeito ao processo de 

transmissão de pai-rezador para uma filha, que permite problematizar as relações de gênero 

no interior de tais práticas. De acordo com Francimário Vito dos Santos (2007, p.61), que 

estudara as práticas terapêuticas desenvolvidas pelas rezadeiras de Cruzeta, interior do Rio 

Grande do Norte:  

 

[...] as rezas de cura só podem ser transmitidas entre pessoas de sexos 

opostos. Um rezador só pode ensinar suas rezas para uma mulher e uma 

rezadeira só poderia ensiná-las a um homem. Caso contrário, o transmissor 

das rezas perde os poderes de curar o receptor. Na verdade o segredo das 

rezas consiste justamente nessa questão da não transmissão entre pessoas 

do mesmo sexo. 

 

Por esse motivo, muitas rezadeiras rezam em voz baixa, por temer perderem seus 

poderes curativos.  

A fala de outra rezadeira entrevistada, Josemira, conhecida na cidade como Mira 

Preta, vai de encontro ao temor de perder os poderes ou de controlar esse saber para que 
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não viesse a público. Ela acredita que as pessoas a procuram e confiam em sua reza 

justamente porque ela não reza em lugares fechados e escondidos e por ela não “reza[r] de 

cumbuca”, ou seja, ela profere as rezas em voz alta para que o paciente158, independente do 

gênero, saiba o que está sendo dito. Para ela, “rezar de cumbuca é rezar cochichando; a 

pessoa não sabe se tá xingando ou rezano; rezar é de boca alta pra saber o que tá falando. 

Sabe lá o que tá dizendo”. A fala de Josemira permite, então, evidenciar que seu destemor 

resulta do reconhecimento do seu “dom” tanto por parte dela mesma, que afirmara ter 

recebido “uma graça de Deus”, como por parte da comunidade, que reconhece seu poder 

de cura ao  requisitá-la, sempre que alguém necessita de tratamento. 

Sobre o dom atribuído às rezadeiras, Schweickardt revela: 

 

A partir do momento em que sua prática se torna social, ela se torna uma 

obrigatoriedade, ou seja, a pessoa está amarrada ao dom. O sagrado envolve 

situações de perigo, pois a pessoa não é mais livre propriamente dita, pois a 

sociedade a identifica como portadora de características especiais. A 

sociedade é quem vai dar o crédito ao mágico, estabelecendo um consenso 

em torno da pessoa e de sua magia (Schweickardt, 2000, p.170).  

  

Assim, Josemira demonstra em seu depoimento que a rezadeira tem consciência do 

seu papel social para com a comunidade e que o recebimento de um dom, implica na 

obrigatoriedade da doação e da solidariedade e, consequentemente, da sinceridade para 

com o paciente. O dom representa no âmbito das práticas das rezadeiras, ao mesmo tempo, 

uma benção, mas também uma missão para toda a vida.  

Das quatro rezadeiras entrevistadas para realização deste artigo, Elzita, Josemira e 

Jovita, chamaram atenção pela forma como afirmam que os procedimentos de cura por elas 

aplicados são de responsabilidade dos seus guias espirituais que se manifestam nos rituais, 

                                                        
158 Utiliza-se aqui o termo paciente para se referir àqueles que recebem o tratamento advindo das rezadeiras. 

Não se utiliza o termo “cliente”, comumente utilizado nos trabalhos que abordam o tema, pois o  termo remete 

para a ideia de comércio, de venda de um serviço; algo que vai de encontro aos preceitos das rezadeiras e a 

relação destas com a mediunidade, com o dom. 
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via intuição, concedendo a estas o poder necessário para  realizarem o tratamento do 

requerente.  Nesse sentido, é possível inferir, a partir dos relatos das rezadeiras de Ituaçu, a 

influência dos “guias”, seja na inserção da rezadeira no universo das benzeções, como no 

caso de  Jovita, seja no próprio exercício da cura, conforme relata Mira Preta (Josemira): 

 

[...] ele [Preto Velho] faz é coisa, viu? Muito bom, que o povo já gosta, vixe! 

Vamos lá para dentro para vocês vê ele. Eu quero um bem a Preto Velho que 

meu Deus do céu, ele chega, fala o que quiser, falo coisa nenhuma, ele fala e 

não vejo. Agora depois que ele suspende, eles me fala, Eri e João [seus netos 

de criação] já conhece a fala dele, a fala é diferente. 

 

Ao falar da incorporação, ou seja, da manifestação dos guias espirituais através do 

corpo da rezadeira para trazer uma mensagem de orientação, Mira está apontando para a 

construção de uma religiosidade híbrida, na qual dialogam, de maneira harmoniosa, diversas 

experiências religiosas, percebidas através da junção dos elementos: guias, rezas, orações e 

uso medicinal de folhas e raízes. 

Diferente das demais rezadeiras, Elzita Brito, dona de casa de família tradicional, 

aponta para uma peculiaridade na sua iniciação como rezadeira: ela afirma que descobriu 

seu dom e que foi instruída a rezar  através de um sonho. A princípio, quando foi perguntada 

sobre como começou a rezar, ela disse que aprendeu algumas rezas com sua madrinha. 

Porém, depois ela narrou o seguinte fato: 

 

 Quando foi uma noite eu tive um sonho assim: eu num deserto, num lugar 

que eu não conhecia, caminhano, eu só, numa casa muito alta, com uma 

janela e xale preso na janela. Na frente [da casa] eu falei: meu Deus, onde é 

que eu to aqui? Aí peguei a rezar o Ofício da Imaculada Conceição. Menina, 

mais foi levantando gente do chão, homem, mulher, as roupas tudo clara [...] 

Eu rezano, pronto, aprendi. No outro dia não peguei mais catecismo pra mim 

rezar. O Ofício da Imaculada ficou na cabeça. Agora quem me ensinou foi 

Deus.Continuou eu rezano o Ofício da Imaculada Conceição.Eu só vi tanta 

gente levantano do chão e eu não tive medo, ói!Rezei o ofício todinho e 

aprendi a rezar [...]. 
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Essa rezadeira destaca-se na cena local por se tratar de uma referência para as demais, 

que a procuram por seus conhecimentos irem além da benzeção. Ao receber orientação de 

Elzita no sentido de obter tratamento e, assim, desenvolver sua mediunidade para curar, 

Jovita relata sobre o que ouviu desta, através de seus guias: “ia mandar trazer uma mesa 

branca para ela tratar o povo, mais  os guias dela não aceitou ela ser curandeira, que curador 

por mais bom que seja leva nome de feiticeiro”. Tal depoimento torna-se visível, ao mesmo 

tempo, mostra o alcance do poder curativo de Elzita, que além dos rituais representativos 

da religiosidade católica, lidava com práticas ligadas à tradição afro-brasileira ao botar 

mesa159. Aponta-se, então, para uma questão importante do universo das rezadeiras: o 

receio de receber o rótulo de feiticeira.  

De acordo com Francimário Vito dos Santos (2011, p.77), tal preocupação aflige 

também parte das rezadeiras de Cruzeta/RN, refletindo uma “preocupação moral que 

perpassa o discurso da grande maioria das rezadeiras, principalmente daquelas que detém 

uma maior visibilidade na cidade”, como no caso de Elzita. 

 Arlinda Ismélia de Jesus, lavradora aposentada, de 57 anos de idade e moradora do 

vilarejo Ovelha, em Ituaçu, explicou que começou a rezar aos quinze anos160, quando 

descobrira seu “dom” e que a primeira pessoa que rezou foi uma prima. Depois de iniciada, 

afirma ter aperfeiçoado seu dom usando um livro de orações que possuía. Percebe-se que 

o interesse em saber rezar e aperfeiçoar sua prática pode estar relacionado com “algumas 

necessidades básicas, quais sejam, o cuidado da saúde da família, dos animais e das 

plantações” (SANTOS, 2007). Destacou também que reza animais, como cachorros e gados, 

em geral, acometidos de “olhado”.  Contudo, Arlinda se recusou a falar sobre seus guias 

                                                        
159 Botar mesa, no universo das rezadeiras, é resolver por intuição os problemas pessoais do consulente através 

de revista: consulta aos guias espirituais. 
160 As demais rezadeiras declaram ter começado a rezar entre 30 e 40 anos. 
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espirituais apesar de ter alegado sua presença e influência, bem como recusou-se a falar 

sobre suas rezas, afirmando que não tinha autorização destes para revelá-las. 

 

 O TRATAMENTO DO “QUEBRANTE”, “ESPINHELA CAÍDA” E “FEITIÇO” 

De acordo com Laura de Melo e Souza (2009, p.239), as curas mágicas efetuadas 

através das palavras reflete uma crença que existe desde o século XVIII, fazendo parte do 

cotidiano colonial: 

 

No Brasil, curas deste tipo eram feitas, sobretudo para quebranto, mau-

olhado, erisipela. Curava-se de quebranto por toda a colônia no século XVIII. 

Nas Minas, no arraial do Tejuco, a parda Aldonça era afamada “a curar de 

quebrantos com palavras”. No Norte, o anteriormente citado José Januário e 

ainda a índia Domingas Gomes da Ressurreição curavam de quebranto.  

 

As mais variadas práticas alternativas de cura se faziam presentes desde o período 

colonial, apesar da punição existente para as práticas que estivessem aquém do catolicismo. 

Nesse contexto, o Tribunal da Inquisição tinha como função punir rezadeiras e curandeiras, 

cujas práticas atentavam contra a fé e os preceitos da Igreja Católica. Não se pretende aqui 

resgatar a história das relações entre a Igreja Católica e o catolicismo popular híbrido, 

desenvolvido pelas rezadeiras, mas situar que as práticas terapêuticas efetuadas por estas 

mulheres perpassam e são perpassadas, desde o princípio, por tensões seja em suas relações 

com o catolicismo ortodoxo, seja em relação à medicina oficial.  

No que concerne às relações religiosas, percebe-se em Ituaçu uma relação respeitosa 

entre a Igreja Católica e os cultos afro-brasileiros. Destacam-se como representativas de tais 

relações, a devoção a determinados santos, sobretudo São Cosme e São Damião, Santa 

Barbara, São Jorge e Nossa Senhora de Monte Serrat; e as diversas entidades sobrenaturais 

(orixás, caboclos, pretos-velhos). Nesse viés, é concedido destaque a rezadeira Josemira que 

além de incorporar a entidade do Preto Velho, mantinha um altar em sua casa repleto de 

santos, imagens, velas e flores que “dão pistas para analisar a facilidade que estas mulheres 
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têm em transitar por crenças religiosas diversas” (SANTOS, 2007, p.140).  Vejam-se trechos 

da entrevista com Josemira: 

 

Pelejo para largar de fumar, mas não há meio, os meninos fala ‘Ô Mira, deixa 

de fumar’, mas como é que eu deixo gente, pois eu tenho meu caboclo de 

nascença, ta lá na parede, que o padre benzeu pra mim. [Grifo da autora] 

 

No meu quarto tem uma santa desse tamanho [...] é Nossa Senhora do Monte 

Serrat [...] A casa é cheia de santo ou não é? É de Deus ou não é? Eu armava 

presépio; não armei mais porque to velha e não guento mais; eu armava 

presépio que vinha gente de longe prá vê. Ainda hoje tenho coisas de 

presépio.   

 

O trecho em destaque é bastante representativo da comunhão de crenças que existe 

em Ituaçu, a partir do diálogo entre as práticas terapêuticas das rezadeiras e as práticas 

religiosas do padre. Tal depoimento está em consonância com o que afirma Santos (2007) 

acerca das rezadeiras de Cruzeta/RN e que também pode ser percebido no contexto das 

rezadeiras ituaçuenses. 

 

Essas mulheres conseguem organizar no seu cotidiano experiencial, 

elementos que, por um lado, estão ligados à religião católica e, por outro, 

remetem às correntes evangélicas e  às afro-brasileiras. Há, na verdade, uma 

fronteira tênue entre estes trânsitos de crenças religiosas, inclusive estas 

mediações vão além das imagens, o próprio linguajar diz muito sobre essa 

comunhão de crenças. 

 

No que tange a medicina oficial, percebe-se em Ituaçu que as práticas terapêuticas 

desenvolvidas pelas rezadeira, baseadas na combinação de preces, gestos e conhecimento 

de plantas, ervas e raízes, não estão em desacordo com as práticas de cura científicas oficiais, 

pelo contrário, percebe-se que estes dois saberes “coexistem com suas lógicas próprias, 

conservando entre si relações de intercomplementaridade” (ALEXANDRE, 2006).  

Na bibliografia existente sobre o tema em questão, percebe-se que as práticas 

curativas empreendidas por rezadeiras ou outros agentes de cura, tanto no Brasil como em 
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outros lugares do mundo, em qualquer época, disputam espaços tanto nas cidades, como 

vilas e povoados.    

Em Ituaçu, essas práticas estavam distantes de colocar em xeque a supremacia dos 

procedimentos da área de saúde médica, o que pode ser ratificado na seguinte fala da 

rezadeira Elzita:  

 

[...] tem gente que tá internada lá ó [no hospital] e manda parente vim aqui. 

Traz roupa, traz coisa e eu nunca deixo de fazer o que posso: as vezes rezo a 

própria pessoa. Tem gente que fica internada aí, aí as visita [parentes e 

amigos] manda pra mim, eu rezo de cabeça, faço tudo [...] afasto as coisa, 

mas tem muita livozia junto [risos]. 

 

Observa-se outra vez, através do depoimento desta rezadeira, uma interação 

amistosa, aparentemente sem conflitos, na relação entre médicos e as rezadeiras.  Conforme 

pôde ser percebido durante o estudo dessas práticas, muitas rezadeiras costumam 

perguntar aos pacientes se já tinham procurado o médico, já que  aquele problema não era 

de sua alçada. 

Ao referir-se a essa relação, a rezadeira Arlinda pondera: “ [...] rezo adultos, crianças 

e até animais. Muitas vezes sou chamada pra rezar no hospital os doentes internados. 

Ninguém liga pra isso, entro e saio quando quero. Ninguém me incomoda”. Como se pode 

perceber no depoimento destas rezadeiras, acerca da sua cumplicidade com os médicos da 

região, “para as pessoas que recorrem aos dois sistemas de cura – o científico-comunitário 

e o mágico-religioso – as doenças apresentam tanto causas naturais quanto sobrenaturais, 

[o que faz com que] um sistema inter[fira] sobre o outro e vice-versa” (ALEXANDRE, 2006, 

p.18). 

As doenças que compõem o universo simbólico das rezadeiras de Ituaçu são 

definidas e elaboradas por elas próprias. As mais observadas são as seguintes: quebrante 
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161, olhado ou mau olhado, fogo selvagem, cobreiro, carne triada, isipa162, engasgo, 

espinhela caída, vento caído, entre outras. No entanto para este empreendimento foram 

escolhidas o quebrante, a espinhela caída e as chamadas “doenças de feitiço”, em Ituaçu, 

“coisa feita” ou “porcaria”, por serem as mais recorrentes entre as rezadeiras da região 

estudada. O intuito de abordar tais doenças é mostrar as simbologias usadas pelas 

rezadeiras  na realização da cura desses males, bem como o diagnóstico, o tratamento e as 

rezas utilizadas. 

O quebrante, cujos sintomas mais comuns são indisposição, moleza no corpo, dor de 

cabeça, na concepção das rezadeiras ituaçuenses  é uma doença que debilita o indivíduo e 

que pode levá-lo á morte caso não seja tratada no devido tempo. Elzita ilustra essa afirmativa 

ao referir-se a uma criança de meses que havia sido desenganada pelo médico local e que 

segundo ela, morreu por falta de oração: 

 

Quando eu fiz a revista, me respondeu assim, os meus guia: olhe, não tem 

mais recurso pra ele, porque o encanto dele foi o quebrante e já passou; 

quando passa, só Deus pra dar jeito, é a morte. A mãe deixou passar, tá 

passado, tá passado. 

 

Logo, fica evidente nas palavras dessa senhora que o tratamento para o quebrante 

consiste basicamente no uso da reza, que deve ser realizada dentro de um prazo 

convencionado pela cosmogonia das rezadeiras.  Nesse sentido, ressalta-se o poder da 

palavra falada na cosmogonia das rezadeiras, uma vez que, além de dotada de valor moral, 

a palavra, pela força vital que possui e pela estreita ligação com a experiência sobrenatural, 

passa a adquirir valor um valor sagrado.  

                                                        
161 Em geral, os textos que compõem o aporte teórico desse artigo utilizam o termo “quebranto”. Contudo, em 

Ituaçu, todas as rezadeiras utilizam o termo “quebrante”.  
162 O termo isipa é de uso comum entre as rezadeiras, mas refere-se à erisipela, doença infecciosa da pele. 
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Para o tratamento do quebrante, além das preces sagradas, o ritual se dá através do 

uso de ramos verdes e gestos, geralmente em forma de cruz sobre os pacientes que, na 

maioria dos casos, para esse malefício, são crianças.   

No que diz respeito ao uso da reza para curar o quebrante, Elzita revela: 

 

Tem vez que eu pergunto o nome antes, tem vez que não. Se é uma criança, 

digo: essa criança tem quebrante, olhado, resfriado, constipado. Tem hora 

que vem: lombriga assustada, lombriga enjoada, lombriga agarrada, assusto, 

todo o mal que tem nessa criança, eu tiro, com os poderes de Deus Pai, com 

os poderes de Deus Filho,  com os poderes do Espírito Santo, com os poderes 

de Deus e da Virgem Maria. Três vezes e rezo o Pai Nosso. Outra  hora eu 

tomo: essa criança tem quebrante e olhado, resfriado, constipado, sombra, 

radiação má, que tudo existe, tem? Eu tiro, com os poderes de Deus Pai, com 

os poderes de Deus Filho, com os poderes do Espírito santo, com os poderes 

de Deus e da Virgem Maria. Torno: essa criança tem quebrante e olhado, 

doença dos ossos, doença do sangue, doença no organismo, tem? Eu tiro, 

com os poderes de Deus Pai, com os poderes de Deus Filho, com os poderes 

do Espírito Santo, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. 

 

Identifica-se nas palavras da rezadeira que a reza que cura o quebrante estende-se 

também a um conjunto de outras doenças que segundo a mesma, no momento do ritual 

recebe instruções de seus guias espirituais, em forma de intuição. As palavras indicadas por 

estes estão relacionadas à necessidade de cada pessoa. Assim, há padrões de doenças que 

se repetem, mas sempre imbricados com outros males que acometem os pacientes. 

Outro aspecto que chama atenção é o fato da rezadeira aproximar, em sua reza, as 

doenças quebrante e olhado, com se estas possuíssem o mesmo significado.  No contexto 

pesquisado, as rezadeiras são enfáticas ao estabelecerem a diferença entre esses dois males, 

o que pode ser percebido numa fala anterior de Elzita, ao relatar através dos seus guias, a 

morte da criança por quebrante: 

 

A mãe deixou passar, mas fala com ela que o menino pegou quebrante de 

uma moça que numa festa de casamento, achou o menino bonito e falou 

assim: ô menino bonito! Mas se Deus me ajudasse que eu casasse e tivesse 
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um menino tão bonito assim, ah, mas eu ia ficar muito feliz. Mais não vai falar 

nada com ela não, que ela não tem culpa. 

 

No fragmento acima fica perceptível que o quebrante surge a partir de um olhar de 

fascínio, uma espécie de admiração, de encanto que uma pessoa nutre momentaneamente 

por outra. Segundo Elzita, no quebrante não existe a intenção de prejudicar, o que vai de 

encontro ao que advoga Oliveira (1998, p.61)  ao afirmar que existe o quebrante do bem e 

o quebrante do mal. 

 

O quebrante de bem [...] consiste numa força que vem dos olhos, 

independente da intenção de maldade, enquanto que o quebrante de ódio 

[...] é por sua vez jogado com maldade sobre as pessoas, exteriorizando 

relações tensas. 

 

Já em relação ao olhado, Jovita esclarece que é “botado” pela pessoa que apenas olha 

sem dizer nada, mas que em algumas situações o olhar pode ser de inveja e de maldade. 

Essa concepção é ratificada em uma de suas rezas de cura: 

 

Com os poderes de Deus e Maria Santíssima vós queira livrar ( nome da 

pessoa) desse quebrante, desse olhado, desse olho magnetizado, olho 

encarangado, esse sangue desunido que não combinou com o sangue, nem 

a natureza de ( nome da pessoa). Deus retira eles para as ondas do mar, 

aonde não faz nem bem  nem mal, com os poderes de Deus e a Virgem 

Maria, amém, Jesus. 

 

No que tange à espinhela caída, as rezadeiras afirmam que esta é uma doença 

adquirida pelo esforço físico demasiado, como a realização de alguma tarefa doméstica que 

requer esforço além do normal, fazendo com que um nervinho localizado no tórax se rompa. 

Em relação aos sintomas desse malefício, Josemira (Mira Preta) esclarece: 

 

A espinhela caída, a primeira coisa que faz na criatura é a dor na boca do 

estômago; não desce nada, não desce comida. Parece que quando bebe 

água, sai desceno rasgano tudo; joga na cama, pois se a pessoa não pode 

comer! 
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Ao tomar pelo braço uma de suas pacientes que aguardava atendimento, torna: 

 

Fecha tua mão; a tua tá. Tá veno o caroço no pulso? Esse caroço vai em toda 

parte  do corpo. A dor é aqui (apontando para o espaço entre os seios) e vai 

até a ponta da costela. 

 

Os sintomas supracitados se alinham aos mencionados  por Jovita no que se refere 

aos incômodos no aparelho digestivo,  mas esta última acrescenta dores nas costas e nas 

pernas. Para restabelecer a saúde da pessoa acometida de espinhela caída, Jovita descreve 

o processo ritual de cura empreendido por ela: 

 

Rezo na boca do estômago,  nas costas e puxo cada um dos dedos das mãos 

e dos pés, em cruz. Clamo pelos santos São Cosme e São Damião, Santa 

Bárbara, Senhor São Jorge, com os poder de Deus, arca espinhela e vento 

caído, eu te levanto, arca espinhela, vento caído, com  os poder de Deus e de 

minha mãe Maria Santíssima e São Cosme, São Damião, Santa Bárbara e 

Senhor São Jorge.  

 

A o final desse processo a rezadeira repete a reza três vezes, seguida de três Pai-

nossos e três Ave-marias.  Em seguida, recomenda  resguardo de três dias, sem pegar peso 

e “arribar” os braços.  Por último, indica o uso do chá de  erva-cidreira e capim-santo como 

complemento do tratamento da espinhela caída, o que revela o domínio dessas mulheres 

na arte de combinar preces sagradas com o conhecimento de medicamentos naturais. 

Quanto às formas de curas descritas acima, percebe-se certas peculiaridades. A 

espinhela caída, por exemplo, está ligada ao corpo, ao contrário do quebranto que se 

manifesta em duas esferas: material e espiritual. 

Desde o Brasil colônia que a crença no feitiço ou magia integra o discurso que justifica 

determinadas modalidades de enfermidades, sendo estas consequências de feitiços, 

despachos ou coisa feita. Essa temática é recorrente na historiografia brasileira, mas sua 



 

154 

 

abordagem neste trabalho toma como caminho principal os relatos e observações das 

rezadeiras. 

 Elzita, ao se referir a esse tipo de doença, revela o estado de saúde de uma paciente 

acometida por feitiço: “ela tava derramano bicho naquelas partes”. Já havia procurando o 

médico da cidade, mas este disse a ela que fosse cuidar primeiro da “porcaria” e que depois 

voltasse para ele dar os pontos. Sem entender a expressão usada pelo médico, retornou 

para casa desesperada. Seu filho que já conhecia os poderes curativos da referida rezadeira, 

levou a roupa da mãe para que esta a benzesse.  Após “botar revista”, obteve a informação: 

“foi uma porcaria que fizeram pra ela”. 

Ao referir-se ao tratamento indicado, torna: 

 

Rezei ela de tudo e mandei a oração. Ô criatura, quando chegou lá, mas disse 

que foi tanto bicho que eu nunca vi. No dia seguinte, ela veio aqui e disse 

que tinha ficado com raiva do médico  porque falou que o problema  não 

era pra ele, porque era uma porcaria. Eu disse a ela: é porque ali, era 

porqueira mesmo, é coisa feita que fizeram  e a senhora não entendeu o que 

ele disse.  

 

 Elzita, após fazer a “revista” solicitada pelo paciente e fornecer a este o diagnóstico, 

indica um tratamento transmitido pelos seus guias espirituais, com base em banhos de 

folhas e uso de defumadores.  

Outra forma apontada pela rezadeira  para reforçar o tratamento indicado é o uso do 

cordão de oração que costuma entregar ao paciente, onde cada nó feito ao longo desse 

cordão tem uma intenção: 

 

Ali eu faço aqueles nozinhos e faço a oração. Tem oração de Nossa Senhora 

do Monte Serrat, oração de Nossa Senhora Aparecida, oração do Glorioso 

São Jorge, oração do Justo Juízo. [...] Cada cordãozinho é uma oração. 

Quando fala [referindo-se aos seus guias] faz três, ai eu faço as três orações 

que eu der; se faz duas, ainda agora mesmo eu fiz pra uma mulher ai [...]. Ai 

eu faço as orações naquele cordãozinho. 
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Ainda quando interrogada sobre o fato de doar os cordõezinhos às pessoas que a 

procuram para tratar doenças, em geral, de feitiço e/ou olhado, Elzita responde que é para 

a defesa do corpo e também para a defesa espiritual. Nesse sentido, demonstra-se que no 

universo das rezadeiras, o uso de talismã e amuletos como tratamento preventivo das 

doenças, bem como para proteção e defesa do corpo, é uma prática amplamente recorrente. 

Jean Paul Bado (1996), no texto Médicine Coloniale et grandes endémies em Afrique, sobre a 

medicina empírico-metafísica nas sociedades do Sahel sudanês, recorre ao que se chama de 

“blindagem mágica”: 

  

A “blindagem mágica” é para captar forças sobrenaturais, para bloquear o 

caminho e repelir as doenças. Estas forças materializam-se em objetos 

qualificados de amuletos, talismãs e de fetiches, que dupliquem a proteção 

dos corpos. Os produtores deles são investidos de poder, prestígio pessoas 

e utilitário. Estes objetos não são unicamente efígie ou estatueta 

representando uma divindade; eles são uma referência cultural 

significativa163 (Tradução nossa). 

 

Percebe-se na afirmativa supracitada que do ponto de vista das práticas mágico-

curativas, tanto em Ituaçu como em outros contextos, é recorrente a crença de que os fluidos 

emanados dos objetos possam “livrar do mal” e proteger, não somente o corpo, lugar das 

tensões espirituais, mas o próprio espírito. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo compor o perfil das práticas terapêuticas realizadas 

pelas rezadeiras e benzedeiras ituaçuenses, ao evidenciar que estas se enquadram em um 

                                                        
163. Le “blindage magique” vise à capter des forces surnaturelles pour barrer la route aux maladies et les 

repousser. Ces forces, matérialisées par dês objets qualifiés d’ amulettes, de talismans, de gris-gris et de 

fétiches protègent le double et le corps. Leurs producteurs les investissent d’un pouvoir précis, personnel à 

l’utilisateur. Ces objets ne sont pas uniquement l’effigie ou la statuette représentant une divinité;  ilis ont une 

référence culturelle significative (BADO, 1996 p. 27) 

 



 

156 

 

contexto diferente daquele que se costuma perceber em outras localidades, no que diz 

respeito às leituras empreendidas e efetuadas do catolicismo e dos cultos afro-brasileiros. 

Assim, a presente pesquisa tenta contribuir para demonstrar como as representações 

simbólicas de cura através de palavras mágicas proferidas na benzeção interferem no mundo 

material e social em que as rezadeiras estão inseridas. Ao zelar pela cura espiritual e física 

de seus pacientes, as protagonistas desse artigo desempenham um papel histórico-cultural 

importante, uma vez que suas práticas curativas reforçam a fé que caracteriza, em grande 

parte, a vivência religiosa em Ituaçu. 

 

FONTES ORAIS 

Depoimento de Josemira Rosa de Jesus (Mira Preta). 90 anos, lavradora aposentada e 

rezadeira local. Concedido em 20 jul. 2012. 

 

 

Depoimento de Elzita Augusta de Brito. 82 anos, dona de casa e rezadeira local. Concedido 

em 19 set. 2012. 

 

 

Depoimento de Arlinda Ismélia de Jesus. 57 anos, lavradora e rezadeira local. Concedido em 

09 set. 2012. 

 

 

Depoimento de Jovita Albina Araújo. 80 anos, dona de casa e rezadeira local. Concedido em 

19 jul. 2012. 
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A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO 

NO CEMITÉRIO CAMPOS JORGE NA CIDADE DE CAICÓ/RN: 

A INVENÇÃO DE UM MILAGREIRO DE CEMITÉRIO 
 

Mary Campelo de Oliveira164 

 

INTRODUÇÃO 

Dr. Carlindo de Souza Dantas tornou-se objeto de pesquisa historiográfica, quando 

foi observada uma adoração em volta do seu túmulo, o qual é frequentemente cultuado 

com rituais, que o tornam um milagreiro de cemitério. Nesse sentido, se percebe que a 

região seridoense, especialmente a cidade de Caicó/RN é marcada por uma religiosidade 

que ultrapassa as fronteiras do Catolicismo oficial, possibilitando aos seridoenses a invenção 

dos seus próprios intercessores, quando as dificuldades  ameaçam o seu cotidiano. Diante 

desse espaço, no qual se manifestam milagreiros não canonizados, surgiu o interesse de 

compreender a relação do crime que vitimou Carlindo Dantas, e a construção desse espaço 

de santificação logo após a sua morte. Sendo assim, objetiva-se com esse trabalho analisar 

os elementos constituintes da santificação do Dr. Carlindo de Souza Dantas no meio popular, 

compreendendo as práticas espaciais ligadas a esta devoção cemiterial. 

Para alcançar os resultados da pesquisa, foram coletados vários materiais, como 

jornais, documentos jurídicos, entrevistas, fotografias sobre o objeto de pesquisa. Estes, por 

sua vez, analisados permitiram compreender como foi se construindo a imagem de Carlindo 

como milagreiro. As visitas realizadas ao túmulo desse milagreiro, local de culto, também 

proporcionaram, melhor compreensão de como essa devoção se concretiza, 

independentemente da aceitação da Igreja Católica.  

Portanto a religiosidade existente no Seridó proporciona uma reflexão, sobre como 

se estudar determinados acontecimentos persistentes no cotidiano, que possibilitam uma 

visão da história religiosa vista a partir da ótica do marginal, do não aceito pela oficialidade. 

                                                        
164 Mestranda. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: mary.campelo@yahoo.com.br.  
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DISCUSSÃO 

Desde o período da colonização, o catolicismo oficial, vem demarcando o território 

brasileiro, com suas práticas eclesiais que determinavam a conduta de seus fieis. No entanto, 

no processo evangelizador no Brasil, em muitos casos, os leigos proporcionaram um espaço 

mais aberto para a realização das práticas do povo, as quais eram vistas pela Igreja Católica, 

como crendice ou superstição. Nasce então, uma religiosidade popular, germinado ao 

catolicismo oficial habitado pelo “deus estabelecido”. Assim: 

 

[...] uma religiosidade popular global, abrange todos os costumes e vivencias 

religiosas do povo, sejam eles de origem africana, indiana, protestante, 

católica ou espírita. Por isso trata-se das pressões religiosas daqueles que 

declaram a Igreja Católica como primeiro sistema referencial, Mesmo que 

façam uma seleção funcional e pratiquem uma reinterpretação não 

institucionalizada. (SUESS, 1979, p. 28). 

 

A religiosidade presente na sociedade brasileira é apresentada através de um 

conjunto de práticas, que não estão de acordo com os parâmetros ritualísticos da 

oficialidade canônica. Partindo desse pressuposto, essa religiosidade se desenvolve no meio 

popular, buscando outros milagreiros conforme a sua realidade, incorporando novas 

práticas tidas como marginais aos olhos das autoridades clericais. Nesse sentido, tais 

práticas, permitiram transformações, na relação dos indivíduos com o sagrado.  

Assim o culto aos mortos é algo que vem acontecendo desde as primeiras civilizações, 

onde sujeitos considerados importantes, seja por ações piedosas, ou por atitudes heróicas, 

tornavam-se mediadores entre o mundo sagrado e o mundo profano. Onde a própria idéia 

de morte, foi sendo alterada no decorrer do tempo. Se na antiguidade a morte era vista 

como uma fronteira instransponível entre os homens e os deuses, nas concepções dos 

cristãos, com o aparecimento dos mártires, a morte passou a ser vista, como uma maneira, 

desses seres humanos empenhados em uma fidelidade admirável, alcançarem uma 

santificação perante os mortais. Desde então, com a devoção aos mortos, surgiram 
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manifestações religiosas que se contrapuseram as regras do catolicismo oficial, permitindo 

a invenção de novos milagreiros, que passaram a fazer parte do cotidiano das sociedades. 

 

As devoções aos santos passam a levantar na vida religiosa reflexões sobre a 

vida, e a morte como também sobre o renascimento, cabendo ainda 

mencionar que o santo pode ainda se assemelhar ao herói enquanto 

indivíduo separado da sociedade, que podem ser colocado em posições 

especiais, visando atuarem como mediadores nos dois mundos. (SOUZA, 

2002, p.14). 

 

Partindo desse pressuposto, podemos constatar que a morte, sempre foi um mistério 

para os nossos antepassados, os quais procuraram de muitas maneiras, se comunicar com 

o mundo dos mortos. Fato este que perpassou séculos, e ainda perdura até hoje, já que, a 

própria igreja Católica, por sua vez, contribuiu para manter essa relação dos vivos com os 

mortos. Assim, segundo o autor, João José Reis, trabalhando com a idéia de morte em seu 

livro, A Morte é uma Festa, argumentou que no século XIX, em especial na cidade de São 

Paulo, a morte é vivenciada de forma diferente, pela sociedade. Está toma a morte não como 

algo trágico, mas algo que faz parte do cotidiano.  

Assim a Igreja, baseado na doutrina do purgatório, promove um discurso, 

argumentando, sobre esse local de sofrimento. E para os indivíduos, escaparem desse lugar, 

devem seguir determinadas regras imposta pela Ortodoxia da Igreja.  Nesse sentido, há toda 

uma preparação para a morte, que começa desde o testamento, em que o vivo deve declarar 

suas últimas vontades, seguindo a organização dos rituais fúnebres, até a escolha da 

sepultura.  

A sepultura por sua vez, era parte importantíssima em todo esse preparo, pois se 

acreditava que a alma só teria a salvação dentro do solo sagrado. Dessa forma, os 

enterramentos eram realizados nas igrejas ou nas suas mediações, pois quanto mais 

próximo o defunto estivesse do altar, dos santos canonizados, mais seria rápida a passagem 

pelo purgatório. Dessa maneira, as igrejas eram os locais mais procurados pelas pessoas, 

porque lá, estavam os santos oficializados, que podiam interceder pelos pecadores.  
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Se a escolha da igreja e do tipo do túmulo podia variar, havia uma atitude 

comum a todos: o desejo de enterro em igreja. Ser enterrado fora era sinal 

de grande infortúnio. Os vivos tudo faziam para que os mortos fossem dados 

enterro eclesiástico. (REIS, 1952, p.192). 

 

Cabe destacar que nem todos gozavam desse privilégio, uma vez que isso era 

limitado somente aos que podiam pagar pelo enterramento. Os mais pobres, judeus, 

ciganos, rebeldes entre outros, eram enterrados fora do solo sagrado, portanto não tendo 

a salvação. Sendo assim, a Igreja não considerava os enterramentos que não fossem dentro 

da mesma. 

Com o passar do tempo, o processo de enterramento nas igrejas, passou por uma 

transformação definitiva com o discurso modernizador dos higienistas do século XIX. Um 

grupo de médicos, e intelectuais se posicionou contrário aquele tipo de sepultamento, 

alegando questões de saúde, e enfatizando a importância da construção dos cemitérios, 

como forma de eliminar as epidemias que estavam se alastrando nas cidades. A saída dos 

corpos do âmbito da igreja não foi aceita com tranqüilidade pelas autoridades religiosas, e 

nem pela população que temia a perda da salvação, visto ter sido este o discurso construído 

e assimilado pela sociedade. No entanto, após muitas negociações e conflitos com a Igreja 

Católica e com a população, foram aceitos a construção dos primeiros cemitérios. 

Com a transferência dos corpos dos mortos da Igreja para o cemitério, indivíduos 

considerados especiais, enterrado nos mesmos, possibilitaram a transição dos fiéis das 

igrejas para os cemitérios. Nesse sentido, ocorre um processo de desterritorialização, onde 

os fiéis com suas práticas e rituais não aceitas pela oficialidade, deixa o território sagrado 

que são as igrejas, os templos, e passa a fazer suas devoções, aos milagreiros em lugares 

que são considerados irregulares. (PEREIRA, 2005). As estradas, ruas, e principalmente, os 

cemitérios, tornam-se os novos locais de adoração aos milagreiros, onde os devotos 

independentes dos santos oficializados se destinam a esses lugares na certeza do pronto 

atendimento. Esse processo de desterritorialização, realizado pelos devotos de Carlindo, nos 
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faz lembrar sobre as abordagens dos autores, como Milton Santos, Félix Guattari e Tomas 

Paoliello. Estes, trabalhando com idéias sobre território, desterritorialização e 

reterritorialização, proporcionam contribuição para compreender como ocorre a construção 

de um novo território direcionado a Carlindo. Milton, por sua vez, compreende o território, 

como: 

 

O território não é apenas um conjunto de sistemas naturais, e de sistemas de 

coisas superpostas; o território tem que ser entendido como um território 

usado, não o território em si, o território não é o chão mais a identidade. A 

identidade o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence, o território é 

o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2007, p.14). 

 

Partindo desse pensamento, no momento em que os devotos deixam seus territórios 

tradicionais e originais e vão em busca das graças executadas por Carlindo, eles, por sua vez, 

estão construindo um novo território, em volta da sepultura de Carlindo. A construção desse 

território se dá, porque um forte investimento de símbolos, sentidos são dados ao túmulo 

desse milagreiro. Além disso, o espaço do cemitério, assim como o próprio túmulo, se 

transforma num espaço vivido, registrado a partir das multiplicidades de trajetórias, e 

experiências deixadas pelos devotos. Estes, vão se reterritorializando, na medida, que, vão 

ocupando aquele espaço, estabelecendo um novo funcionamento espacial, em que o 

mesmo é organizado familiarmente, porque os devotos se identificam com esse espaço. Essa 

ocupação, por sua vez, é marcada não somente por uma dimensão material, mas simbólica, 

ressignificando o espaço, elaborando novos signos e reinventando uma devoção destinada 

ao milagreiro. 

Quanto ao Milagreiro de Cemitério é um conceito dado, a um morto que passa a 

operar milagres segundo a crença de seus devotos. Como ele não é canonizado pela 

oficialidade, não tem uma Igreja para ser adorado, o túmulo torna-se o local de adoração 

ao milagreiro. Dessa maneira, a sua sepultura torna-se um espaço onde o devoto mantém 

uma ligação com o mundo do sagrado, fazendo os seus pedidos e, tendo como resultado o 
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milagre alcançado. (ANDRADE Jr, 2008). A ideia de milagreiro advém de milagre, uma 

palavra, que indica santidade. 

 

O milagre é tomado como um merecimento do morto em fazer o papel do 

intercessor entre aqueles que ainda penam na terra. Na reza pode-se incluir 

um pedido de auxílio, uma promessa e, assim, nesse movimento promove-

se o morto a condição de intercessor, na qual se estabelece e se firma em 

cada milagre em que é atribuído. (FREITAS, 2006 p.22). 

 

O milagreiro de cemitério é levado a essa categoria por causa dos seus atos 

extraordinários, levando os devotos acreditarem que ele é um ser sagrado, e opera milagres. 

Nesse sentido, são esses milagres realizados pelo intercessor que os devotos atribuem à 

santificação no meio popular. A santidade cada vez mais, é confirmada pela grande 

quantidade de milagres operados pelo morto, o qual passa a ter acesso ao mundo sagrado, 

intercedendo pelos pecadores, que ficaram na terra e aguardam ajuda para os seus mais 

variados problemas.  

Os milagres realizados pelo intercessor são mais visíveis nas situações que fogem das 

possibilidades humanas, em resolver problemas considerados impossíveis. Sendo assim, o 

“milagre é a demonstração de trocas simbólicas entre o devoto e seu milagreiro, sem ajuda 

de mediadores do campo oficial”. ( BRANDÃO, 1986, p.131). Esse milagreiro de cemitério 

torna-se também um ser numinoso, porque se encontra nele o mistério, o sobrenatural, o 

extraordinário, que o diferencia dos demais seres humanos como um ser especial, dotados 

de atributos que o fazem intercessor por aqueles que anseiam pela sua ajuda. 

 

A ideia do numinoso tem sentimentos puros, brotando do mais profundo 

conhecimento que há na alma humana, não sendo totalmente 

independentes do devoto e de dados exteriores. São objetos excitadores, 

que começam a se manifestar de modo originário. Que se insere no mundo 

sensível até se separar por uma purificação gradual. (OTTO, 2OO5, p 156). 
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Quanto a ideia de cemitério, podemos ressaltar, que o milagreiro mantém o seu 

contato com o mundo dos vivos através do seu túmulo, local de memória, onde o devoto 

experimenta sentimentos, seja de aflição ou esperança para com o milagreiro. Esses 

sentimentos levam os fieis a adorar o intercessor de várias maneiras, pois o próprio cemitério 

torna-se um local de devoção, porque ali se instalou um ser sagrado. O cemitério passa a 

ser visitado com mais frequência pelos devotos, que ao terem alcançado graça tem como 

compromisso o retorno ao túmulo como forma de gratidão. Sendo assim, é importante 

ressaltar que esses milagreiros têm no cemitério um espaço que permite uma adoração 

coletiva, mas com experiências individuais, implicando na criação de gestos ritualizados 

destinados ao milagreiro. 

 

A ida ao túmulo é central nesse tipo de devoção, daí decorrem as oferendas 

com as fotografias de doente, e pelo menos um bilhete escrito pelo próprio. 

{..}. O túmulo é um lugar de memória, na medida em que nele vai se 

materializando uma série de sinais que o diferenciam, em um lugar já tão 

carregado de simbolismo como o cemitério. (FREITAS, 2006, p. 89). 

 

Pode-se observar que no cemitério ocorre uma devoção constituída de gestos 

simbólicos, cultura material e discursos que possibilitam um recorte espacial destinado ao 

milagreiro. Referimo-nos à construção de um espaço sagrado em volta da sua sepultura, 

uma vez que, a ideia de espaço não se limita somente a lugar físico, mas é constituído a 

partir das relações sociais que praticam o lugar. Nesse sentido, as próprias relações de seus 

devotos que se dão no cemitério, principalmente, no túmulo de Carlindo Dantas, dão 

sentidos, significados àquele espaço, permitindo que o conjunto de ações realizadas pelos 

devotos, produza um espaço carregado de manifestações sagradas. 
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ESPAÇO SAGRADO E LUGAR DE SEGURANÇA 

A autora Zenir Rosendahl, através de uma abordagem geográfica cultural sobre 

religião, trabalha com a idéia de espaço sagrado, o qual é para ela: 

 

O espaço sagrado é um campo de forças e de valores que eleva o homem 

religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele 

no qual transcorre sua existência. (ROSENDAHL, 2002, p.30). 

 

 Partindo desse argumento, defende-se a idéia que, os homens carregados de valores 

religiosos, com suas práticas sociais e culturais, demarcam, o túmulo de Carlindo como um 

espaço sagrado. A construção desse espaço sagrado ocorre a partir da necessidade dos 

indivíduos, em meios aos problemas cotidianos, procurarem soluções mais rápidas, no 

mundo sobrenatural, mesmo que para isso, recorram aos intercessores não reconhecidos 

oficialmente. Dessa maneira, esse espaço, não sendo imóvel, permite uma mobilização dos 

devotos, através dos rituais destinados ao milagreiro. 

 São os rituais, as reverências, os gestos realizados no túmulo de Carlindo, que 

diferencia aquele túmulo das demais sepultura encontrados no cemitério, cartografando um 

espaço sacralizado. Seria, portanto uma geografia mítica, em que o espaço sagrado seria o 

espaço por excelência. Tal espaço é marcado pela realização de um culto, em que a 

organização espacial corresponde a necessidade do próprio grupo religioso. Os devotos em 

comunicação com o divino através desse espaço ordenam seu comportamento, buscando 

sentido para sua realidade.  

Ao redor do túmulo de Carlindo Dantas, vai se construindo um espaço sagrado, 

porque algo de misterioso e sobrenatural se faz presente nesse espaço. Carlindo elevado a 

condição de milagreiro, após a sua morte, torna-se um objeto de adoração, levando os seus 

devotos a terem um sentimento religioso para com o mesmo. Assim tudo o que é 

considerado como sagrado possui um poder sobrenatural, que significa “força compulsiva 
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e imprevisível”.  Nesse caso, Carlindo, possui também essa força, demonstrado em cada 

milagre operado para com seus devotos. 

Ainda se faz necessário considerar a definição proposta pelo geógrafo Yi-fu Tuan 

sobre espaço. Este, por sua vez, compartilha a idéia de “espaço como liberdade, e lugar 

como segurança”. O túmulo de Carlindo Dantas, também se torna um espaço que permite 

a sensação de liberdade. Está é apresentada, nas próprias experiências dos devotos, quando 

atravessam as fronteiras do catolicismo oficial, e resolvem cultuar outros intercessores que, 

fogem das concepções da doutrina católica. Como também, na medida, em que se sentem 

livres, nos seus rituais, seja em repetir os gestos tradicionais, como criando novos gestos 

destinados ao milagreiro.  Ou seja, é um espaço aberto e mítico que não tem padrões 

estabelecidos, mas torna-se uma reposta aos sentimentos, à imaginação, e ás necessidade 

humanas fundamentais.  

 

“O espaço, uma necessidade biológica de todos os animais, é também para 

os seres humanos uma necessidade psicológica, um requisito social, e 

mesmo um atributo espiritual.” (TUAN, 1983, p.67). 

 

Sendo assim, os devotos de Carlindo, ao se destinarem a sua sepultura, vão á procura 

de saciarem suas necessidades, psicológicas, físicas, intelectuais e espirituais, na certeza que 

serão solucionados todos seus problemas. Estas necessidades são apresentadas, nos 

próprios pedidos feitos a ele, os quais são desde pedidos de cura de doenças, até sucesso 

financeiro e intelectual. Assim, o espaço da sepultura de Carlindo não é estático, mas se 

encontra em constante movimento, na medida em que “Esse fato obriga o construtor a 

pensar, adaptar, inovar e tomar decisões”. (TUAN,1983, p.116). Os devotos inovam seus 

rituais, tomando decisões diferentes, a cada momento que vivencia uma experiência nova 

com seu intercessor. 

 Tuan, ainda defende “O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em 

lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor.”  Assim, o que podemos 

perceber que o túmulo de Carlindo sendo um espaço, transforma-se em lugar, porque além, 
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de proporcionar segurança, possui valores, simbologias, atribuídos pela intimidade dos 

devotos com esse espaço e seu milagreiro. Os devotos, a cada momento, que realiza os 

rituais, com entrega de ex-votos, com novos pedidos de promessas, transforma o túmulo 

do milagreiro, num lugar marcado de símbolos e significados. 

 O devoto, por sua vez, materializa seus sentimentos, desejos, e pensamentos em 

cada gesto, e oferendas realizados na sepultura de Carlindo. Pois as relações estabelecidas 

entre os devotos e o milagreiro reconfigura o espaço do túmulo da Carlindo, dando ao 

mesmo uma notoriedade visual, captando atenção de outros indivíduos.  Portanto o túmulo 

desse intercessor se constitui num mundo organizado de significado e sentido, no qual seus 

fiéis encontram nele proteção e segurança. Cria-se assim um sentimento profundo por esse 

lugar, o qual passa a ser reconhecido emocionalmente por seus devotos. 

 Outra questão importante, trabalhada nesse artigo, seria o túmulo de Carlindo como 

espaço de memória. Segundo o autor Herald Weinrich, existe uma arte do lembrar. No caso 

desse milagreiro seus devotos sempre recordam quem foi Carlindo, seus benefícios 

realizados para a população seridoense. Além disso, sua vida na política é sempre trazida à 

lembrança de forma positiva, com a função de apresentá-lo como um homem que não deve 

ser esquecido.  

No entanto, cabe salientar, que os devotos de Carlindo Dantas possuem uma 

memória seletiva, pelo qual lembram apenas o que acham relevante para a santificação de 

Carlindo, uma vez que o mesmo apresenta duas faces, uma boa e outra má. Está última 

passa a ser esquecida para não manchar a imagem de Carlindo. Nesse sentido, a arte do 

lembrar está a serviço da arte do esquecimento, demonstrando “ambivalência das forças 

espirituais humanas entre lembrar e esquecer”. Buscando assim abrandar através do 

esquecimento todos os males que podem afastar um individuo de Carlindo Dantas. Ou seja, 

deve-se considerar, que apesar de um grupo de devotos sempre trazer na lembrança as 

memórias positivas de Carlindo, este se encontra ameaçado pela tentação do esquecimento. 
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 Assim a relevância dos rituais realizados com freqüência no seu túmulo, consiste na 

idéia de que os devotos de Carlindo não querem esquecer seu milagreiro. A constante 

presença dos fieis, principalmente no dia dois de Novembro, no cemitério, com seus bilhetes 

de agradecimento, ex-votos deixados no túmulo, o acender de velas e as rezas destinadas a 

esse milagreiro, faz pensar no que Weinrich argumentou sobre a memória: 

 

Os rituais de culto aos mortos, com seus pedidos, sacrifícios e ofertas no 

túmulo, em muitos casos servem para assegurar aos mortos certo bem-estar 

no além. Mas os monumentos fúnebres fitam os vivos exortando-os a não 

esquecerem os seus mortos. (WEINRICH, 2001, p.49). 

 

Carlindo se torna cada vez mais, presente na memória dos devotos que 

experimentam seus milagres, onde esses devotos no momento que se esquece de cumprir 

suas promessas, Carlindo faz os lembrar de alguma maneira. A arte do lembrar se relaciona 

com meu objeto de pesquisa, no sentido que Carlindo Dantas só existe como milagreiro 

reconhecido, porque há um grupo considerável da região do Seridó que o venera, a partir 

das lembranças de seu passado como “homem caridoso que ajudava os caicoenses”.  

Assim Carlindo, procura atender aos pedidos de seus fiéis, para que sua memória não 

se apague entre os vivos. Pois quando os fieis recorrem a Carlindo, entram, portanto numa 

cadeia de intercessão, na qual Carlindo torna-se o intercessor das causas impossíveis de seus 

devotos, os quais assumem o compromisso de não esquecer o seu protetor querido.  “ 

cadeia pressupõem uma memória eficaz, que não dê chance ao esquecimento” (WEINRICH, 

2001, p.57). É necessário sempre lembrar os milagres operados por Carlindo, para que os 

devotos sintam a necessidade de adorá-lo em sua sepultura. Desde então, os milagres são 

o ponto chave dessa cadeia de intercessão, pois sem os milagres se rompe a relação entre 

o devoto e seu intercessor. 

 O autor Paolo Rossi em seu livro, “Lembrar e Esquecer”, também abordou sobre 

lugares, que apresentam imagens, como uma forma de sempre trazer a memória algo que 
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pode cair no esquecimento. Tais lugares nos impõem comportamentos, com permissões e 

proibições, ou seja, nos solicitam de diversas maneiras.  O cemitério é um desses lugares, 

onde os vivos buscam uma aproximação com seus mortos queridos, que mesmo 

distanciados pelas leis do mundo sobrenatural, mantém viva a lembrança de um passado 

presente.  

As memórias sobre Carlindo não buscam somente suas história passadas, mas busca 

a própria identidade de Carlindo, que passa a ser reconhecido pelos devotos com a 

identidade de milagreiro, não mais como um homem comum, mas um indivíduo que passou 

da condição humana, para intercessor.  O passado de Carlindo está tecido de recordações, 

permitindo que seus devotos tenham um sentimento de nostalgia com relação a ele.  Esse 

passado apresenta-se de forma incompleta, que passa a ser reconstruído com base nas 

exigências que o presente determina.  

 

A memória que, implica sempre uma participação emotiva em relação ao 

passado, que é sempre, vaga, fragmentária, incompleta, sempre tendenciosa 

em alguma medida. A memória faz que os dados caibam em esquemas 

conceituais, reconfigura sempre o passado, tendo por base as exigências do 

presente. (ROSSI, 2010, p.28). 

 

Tais histórias reconstruídas permitem que as memórias de Carlindo se, renovem em 

cada geração. “o passado é atualizado dia a dia, e o controle do passado depende de uma 

espécie de educação da memória”. (ROSSI, 2010, p.34). Dessa maneira, a construção das 

historias de Carlindo é sempre atualizada nas memórias dos devotos, que cristaliza discursos 

tomando como verdadeiros. 

Além disso, a relação dos vivos com os mortos, segundo o autor Paolo Rossi é 

marcada por um contrato de memória, algo também observado, com relação a Carlindo e 

seus devotos. Carlindo opera o milagre e, o devoto deve cumprir sua promessa, permitindo 

que esse pacto da memória não seja limitado temporalmente em sua validade.  
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Os mortos que permanecem na memória dos outros são os mortos-vivos que 

só morrem completamente quando desaparecem os últimos que estavam 

em condições de recordá-los. (ROSSI, 2010, p.24). 

 

Logo então, há uma lembrança particular dos mortos, que levam os mesmos a ser 

lembrados em um culto público. No caso de Carlindo, que também passa ser lembrado para 

além de sua sepultura, onde a sua devoção atravessa a cidade de Caicó/RN, para as cidades 

circunvizinhas. Por mais que a morte seja uma das formas de esquecimento, a moldura 

ritualística direcionada aos mortos os faz sempre presente no cotidiano dos vivos. Assim 

para não se esquecer de Carlindo, é montado um cenário ritualístico no qual, o milagreiro 

possa permanecer vivo na memória daqueles que não querem esquecê-lo.  Portanto a 

devoção a Carlindo Dantas permite um jogo de lembrar e esquecer, buscando sempre 

fortalecer as boas lembranças do milagreiro, para se ter uma boa memória sobre o mesmo 

em todos os sentidos. Desde então, o espaço do túmulo de Carlindo, revestido de uma áurea 

sagrada, busca permanecer no tempo, a partir das memórias dos devotos que possibilita o 

equilíbrio desse espaço sagrado.  
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AS CHAMAS DA MEMÓRIA: A DEVOÇÃO 

AOS ANJINHOS QUEIMADOS DE JUCURUTU-RN 
 

Bruno Rafael dos Santos Fernandes 

 

 “Saudade dentro do peito 

É qual fogo de monturo 

Por fora tudo perfeito, 

Por dentro fazendo furo.” 

(Patativa do Assaré) 

 

 Uma tragédia, um túmulo, a memória. Saudade, como notou Patativa, é sentimento 

ambíguo, pesado, que toma sentido a partir das experiências cotidianas e, como fogo de 

monturo, acaba por dominar aquele que reclama a falta de alguém. Alguns romancistas que 

escreveram o Nordeste afirmam que o sertanejo, por ter um apego especial ao seu quinhão 

de terra árida, é uma vítima mais corrente desse sentimento que consome o homem – ele 

sente saudade do bezerro que se foi, da chuva que também se foi, do filho que deixou a 

terra, dos queridos que jazem a sete palmos chão a dentro. Na história que vamos contar 

aqui, baseada em relatos, o fogo também exerceu um papel importante, tanto no sentido 

metafórico utilizado pelo Patativa, quanto na acepção literal da palavra: as chamas que 

tempos atrás tiraram a vida de três crianças permanecem bem vivas na memória dos 

Jucurutuenses. 

 Em meados de setembro do ano de 2012, por obra do plano de trabalho e da rota 

estabelecida para a pesquisa, chegamos à cidade de Jucurutu. Como fizemos em todas as 

outras cidades do Seridó potiguar, tomamos o rumo do cemitério à procura de falecidos 

com caracteres especiais: pessoas que ajudam os necessitados que a eles recorrem. Já no 

campo santo, buscando informações sobre os possíveis milagreiros junto aos populares que 

ali se encontravam, tomamos contato com a história de três crianças que morreram 
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queimadas e que hoje fazem milagres. Os pequenos benditos são requisitados por pessoas 

que, precisando de uma graça em caráter de urgência, acorrem ao seu túmulo a fim de fazer 

um voto ou até mesmo agradecer por algum milagre conseguido anteriormente. Como no 

Seridó a criança morta ainda é bastante representada pela figura do anjo, os três meninos 

objeto deste estudo não escaparam dessa alusão e foram nominados “canonicamente” pelos 

populares com a alcunha de Anjinhos Queimados. Este trabalho tem por objetivo analisar a 

devoção a essas crianças, os agentes sociais envolvidos na trama, assim como também 

esmiuçar as entrevistas realizadas com a tia dos meninos que atende pelo nome de Jovelina 

Santina da Silva, de 68 anos, além do pai das crianças, o senhor Manoel Silvestre da Silva. 

Através desse contato direto com os parentes próximos dos Anjinhos Queimados, podemos 

pensar a relação dos familiares com as crianças e sua posição frente à devoção que se 

desenrola no cemitério – como a tia e o pai veem essa manifestação religiosa? Além disso, 

as conversas gravadas com dona Jovelina e com seu Manoel possibilitaram uma reflexão 

aprofundada acerca da memória e do trabalho com pessoas por meio deste recurso caro ao 

historiador que lida com as sensibilidades: a história oral, que será uma fonte de extrema 

valia para este trabalho, até mesmo pelo fato de que partimos da premissa compartilhada 

por Sáez, quando afirma que “é no relato que o santo se cria e respira” (SÁEZ, 1996, p. 18).  

 Em dois anos de pesquisa, respectivamente 2012 e 2013, efetuamos visitas técnicas 

em trinta e dois cemitérios urbanos correspondentes a todas as vinte e três cidades que 

compõem a região Seridó. O projeto faz parte de uma série de trabalhos desenvolvidos na 

base de pesquisa “História, Cultura e Poder”. Sendo mais específico, nosso trabalho se volta 

mais detidamente à linha de pesquisa denominada “Práticas de Significação e 

Sensibilidades”. Como os títulos já denunciam, nossa proposta é a de elaborar estudos a 

partir de uma história que trata de novas temáticas, novas fontes, novas abordagens, 

contribuindo assim para o alargamento do campo de olhar do historiador. Inicialmente, o 

objetivo nuclear de nosso projeto era encontrar indícios de devoções não oficiais nos 

cemitérios seridoenses. Contudo, devido à vasta gama de dados que encontramos nesses 
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espaços, o trabalho tomou novos rumos e, além de registrarmos fotograficamente possíveis 

focos devocionais, passamos a registrar túmulos, imagens, esculturas, pinturas, etc., ou seja, 

elementos que deixam revelar a relação dos vivos com os mortos e com o cemitério. 

Seguindo o itinerário de nossos planos, fomos à cidade de Jucurutu. Os “Anjinhos 

Queimados”, como são comumente conhecidos, são os milagreiros do cemitério de 

Jucurutu.  

 Muitas são as manifestações religiosas que permeiam a complexa rede do sagrado 

nas sociedades. Compreendê-las se constitui em um desafio para o historiador. Observar 

que várias práticas devocionais convivem num dado espaço é atentar para a diversidade 

cultural do brasileiro: não só o culto católico; não só o culto evangélico; não só o culto de 

matriz africana; mas também o culto aos mortos nos cemitérios. Em perspectiva semelhante 

trabalha o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão ao analisar as transformações e as 

possibilidades religiosas do cenário sagrado brasileiro no livro Os deuses do povo.  O Seridó 

potiguar, em especial, é uma região onde muitos desses seres dotados de poderes especiais 

atuam para o bem de seus devotos. Estes, como forma de agradecimento e cumprimento 

de sua parte do pacto efetuado com o milagreiro – entendido aqui como aquele que as 

pessoas consideram dotado de poderes sobrenaturais voltados para a ajuda dos vivos – 

visita o túmulo do “santo” quase sempre munido de algum objeto que expresse a sua 

devoção e a sua fé naquele que lhe concedeu a graça: fitas, pequenas peças de gesso que 

representam partes do corpo humano, fotos, santinhos, caixas de remédios, xérox de vários 

exames, etc. Enfim, em especial no dia de finados, os túmulos daqueles que obram milagres 

ficam recobertos de oferendas votivas que contribuem até para a variação estética dos 

cemitérios – ao entrar num campo santo que abriga algum milagreiro, logo percebemos o 

colorido que se configura sobre o seu túmulo; se por acaso caso as cores não aparecerem, 

é certa a presença do fogo, em decorrência da queima das muitas velas acesas em 

homenagem ao defunto. 
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O cemitério, por excelência, é o local onde os mortos repousam. O fato de ser a 

parada inexorável da vida humana na terra aguça as sensibilidades, fazendo aflorar o 

imaginário das pessoas a respeito daquele espaço. Geralmente o olhar que se lança a essa 

construção está embebido de superstições e podemos notar isso em conversas cotidianas, 

onde histórias envolvendo assombração, magia negra, dentre outras, surgem por entre o 

diálogo. Contudo, acima de tudo, o cemitério é um espaço sagrado, não somente na 

perspectiva da religião, sagrado também para aqueles que entendem este espaço como um 

recanto de memória, de saudade, de reflexão sobre a natureza do homem, sobre a 

possibilidade de outra vida em algum além. O cemitério se constitui certamente como um 

lugar cercado por uma aura mística, mas ele também abriga variadas formas de 

sociabilidade. Sobre a discussão, Maria Rocha afirma que  

 

“o cemitério congrega mortos e vivos, pois além de servir de morada aos 

primeiros, é local de constantes visitas dos segundos, que ali vem 

demonstrar, através de velas e orações, seus sentimentos de pesar pela 

ausência dos entes queridos.” (ROCHA, 2005, p. 101)  

 

Faz-se necessário atentarmos para o fato de que a morada dos mortos é construída 

pelos vivos. Por conseguinte, entendemos que as imagens estendidas a céu aberto nas 

cidades dos mortos são representações arquitetadas pelos entes queridos do falecido. O 

conceito de representação é de suma importância para a fundamentação deste trabalho, 

tendo em vista que o cemitério é um espaço constituído de elementos que, de certa forma, 

substituem uma ausência, tal como enuncia o teórico francês, Roger Chartier, em seus 

escritos a respeito da representação. Além de ter a função específica de se por no lugar do 

falecido, as representações que figuram naquele espaço evocam memórias para aqueles que 

tiveram alguma experiência com a pessoa enquanto viva, assim como apresentam uma 

“imagem” para aqueles que não o conheceram.  
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É Chartier também que pensa a respeito dessa dualidade funcional da representação 

quando nos diz que se trata de algo aparentemente contraditório, pois  

 

de um lado, a representação manifesta uma ausência, o que supõe uma clara 

distinção entre o que representa e o que é representado; de outro, a 

representação é a exibição de uma presença, a apresentação pública de uma 

coisa ou de uma pessoa (CHARTIER, 2002: 74). 

 

 Enquanto se caminha pelo cemitério, é muito comum encontrar jazigos com algum 

acessório pessoal do defunto, como chapéus, peças de roupa, etc.; mais ainda, as pequenas 

fotos de porcelana presas no mármore, mesmo não chamando muita atenção à primeira 

vista, exibem com frequência uma imagem construída do morto – aquela que a família se 

propõe a passar para a pessoa que, por ventura, contemple o túmulo. A nível de 

exemplificação, podemos citar a recorrência de fotografias tumulares que exibem imagens 

de casais, nos mais diversos momentos da vida: pares no dia do casamento; abraçados; 

sorrindo, descontraídos, a contemplar o horizonte; dentre outras. Assim, o campo santo se 

configura como um espaço repleto de marcas identitárias que denunciam experiências 

sensíveis do seridoense na sua relação com os mortos.  

 Os cemitérios seridoenses resguardam também os restos mortais dos milagreiros. O 

ato de confiar uma causa a um defunto enclausurado em seu jazigo é a prova mais concreta 

de que muitas vezes o fiel não necessita da mediação da igreja, ou das religiões instituídas 

social e juridicamente, para expressar sua fé. A distância entre o fiel e os santos canonizados 

pela igreja Católica Apostólica Romana é gigantesca, ao passo que o indivíduo que viveu e 

morreu numa determinada localidade é um agente bem mais próximo da sua gente. A 

frouxidão nos laços de fidelidade entre os fiéis e o catolicismo oficial se explica, dentre 

outros fatores, pela ação não muito incisiva dos clérigos sobre os focos devocionais.  
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José Carlos Pereira, ao estudar manifestações de religiosidades não-oficiais, notou 

que  

 

a devoção marginal sai do território e do espaço sagrado previamente 

estabelecido, conhecido e reconhecido da sociedade, que são as igrejas, 

capelas, santuários ou templos consagrados, para ocupar as fronteiras do 

profano e dos locais incomuns, como os cemitérios, os espaços às margens 

de rodovias ou outros. (PEREIRA, 2005: 33) 

 

 Ao sair momentaneamente do jugo e da doutrina católica pregada pelos padres a fim 

de realizar um contrato sagrado no âmbito do cemitério, o fiel devoto dos Anjinhos 

Queimados entende que a intercessão daquelas crianças pode ser mais precisa do que a de 

algum santo do panteão católico. Apesar de as devoções dessa natureza congregarem 

devotos dos mais variados credos, boa parte deles, se indagados sobre sua confissão 

religiosa, certamente vai se denominar católica. Para o fiel pouco importa o reconhecimento 

ou não, por parte da igreja, das propriedades miraculosas dos Anjinhos, pois, como citado 

anteriormente, a relação entre o devoto e o milagreiro é íntima, pessoal e não carece de 

agentes religiosos como mediadores. 

Nos debates e estudos sobre religiosidade popular e milagreiros, sejam eles de 

cemitérios ou não, um tenso traço atravessa praticamente todas as histórias dos “santos” do 

povo: a morte trágica. Dificilmente alguém seria alçado à condição de milagreiro se não 

tivesse morrido de maneira trágica, seja por acidente, assassinato, tortura, etc. A morte por 

si só já é redentora; a morte trágica parece potencializar o poder redentor deste dado, o que 

faz com que o morto tenha expiado seus pecados de forma mais urgente e precisa. O 

filósofo Jean Baudrillard comunga do pensamento que enquadra a morte violenta como 

sendo um fim que recebe atenção especial quando nos revela que “A morte violenta muda 

tudo, a morte lenta nada muda, por que há nela um ritmo, uma escansão necessária à troca 

simbólica.” (BAUDRILLARD, 1996: 57). Nesse sentido, podemos afirmar que quanto mais 

impactante for a morte de um indivíduo, maior a tensão social que se vai gerar e, 
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consequentemente, maior a atenção que será dada ao falecido. Essa atenção especial ao 

corpo morto, somada às necessidades cotidianas do popular que espera ajuda divina, pode 

resultar na emergência de um novo milagreiro. Vale salientar que até hoje não se sabe ao 

certo o porquê da “santificação” de uns indivíduos em detrimento de outros que tiveram um 

fim parecido e não são cultuados. O que se pode inferir é que esta problemática tão cedo 

será resolvida, tendo em vista que a subjetividade, nestes casos, ultrapassa os limites da 

racionalidade científica da psicologia humana. Dificilmente apreenderemos o complexo 

mundo sensível do ser humano: a relação do fiel com o morto é íntima, pessoal, suas 

experiências são únicas e diferem substancialmente, salvo em alguns casos, da de qualquer 

outro ser.  

 

ENTRE O FOGO E A MEMÓRIA 

O fato trágico envolvendo os Anjinhos remonta ao ano de 1969. As crianças viviam 

com seus respectivos pais em um sítio localizado na Serra de João do Vale, zona rural do 

município de Jucurutu. Por essa época, a agricultura ainda era o meio de trabalho pelo qual 

a gente do sítio conseguia o sustento da família. Segundo consta nos relatos colhidos e 

analisados, o acesso à água era difícil, sendo possibilitado pela utilização de cacimbas 

encravadas em estratégicos olhos d’água espalhados pela serra. O cenário deste fatídico 

caso lembra bem aquele sertão que foi cantado por Luiz Gonzaga ou escrito nas páginas de 

um romance de José Lins do Rêgo, por exemplo. O ambiente arisco e quase inóspito da 

serra de João do Vale em idos de 1960, de acordo com os relatos, contribui de forma 

significativa para a dramaticidade da cena, funcionando como recurso legitimador do 

caractere trágico da morte das crianças. Pensar num pedaço de sertão nordestino castigado 

pelo sol nada ameno faz gerar em nossa mente, quase que automaticamente, uma imagem 

amarelada, estigmatizada, que contrasta com o cinza da caatinga ressequida; num dia de 

dezembro de 1969, esse quente cenário foi potencializado pelo clamor das crianças que 

agonizavam e pelas chamas que as consumiam.  
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Na manhã do dia 18 de setembro de 2013 nos deslocamos à cidade de Jucurutu com 

o objetivo de entrevistar dona Jovelina Santina da Silva, 68 anos, tia dos Anjinhos 

Queimados, que sem muito custo ou resistência, nos recebeu em seu lar e nos confiou sua 

versão da história. Logo no início da conversa dona Jovelina já foi revelando detalhes do 

ocorrido e, como podemos observar, o caráter trágico da morte das crianças é sempre 

ressaltado. Indagada sobre os nomes das crianças, Jovelina afirmou não se lembrar destes 

dados, entretanto, ela nos contou que das três crianças, havia uma com menos de um ano 

de idade. Em seguida, revelou que “uma criança com menos de um ano morreu numa rede, 

os outros dois morreram ao pé da porta”. 

Jovelina nos informou que não participou diretamente dos momentos que sucederam 

ao incêndio na casa de palha onde se localizavam os Anjinhos; logo, diante de sua fala, 

podemos inferir que, muito provavelmente, alguém que viu a retirada dos corpos 

carbonizados da casa incendiada tenha repassado essa informação à dona Jovelina. Por 

outro lado, o fato da criança ter morrido na rede, como a entrevistada nos disse, acentua a 

aura da inocência e impotência do pequeno diante do ocorrido – enquanto os outros dois 

buscavam desesperadamente escapar das chamas ou encontrar algum tipo de ajuda, o 

menor jazia indefeso em seu repouso. Se é no relato que o santo se cria, como já afirmamos 

baseados na ideia de Sáez, é comum àquele que conta a história do milagreiro enfatizar 

determinada cena da trama. Nesse sentido, Sáez também que defende que  

 

a comunicação é um fator preponderante na construção imagética do santo. 

Os critérios com que as hagiografias são criadas são, geralmente, 

sensacionalistas, objetivando causar atração nas pessoas. É relevante o papel 

da mídia na construção dos santos, pois o jornalismo entra em simbiose com 

a tradição oral, dando a esta o prestígio da escrita.  (SÁEZ, 1996: 102) 

 

Para este trabalho não nos debruçamos na pesquisa de arquivos midiáticos como 

jornais, até mesmo pelo fato de que jornais impressos circularam com mais recorrência na 

região Seridó em fins do século XIX e no início do XX. Contudo, não descartamos a 
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possibilidade de os milagres e o caráter divino dos Anjinhos Queimados de Jucurutu serem 

divulgados por alguma mídia informativa, tal como o rádio, recurso bastante utilizado na 

região, e mais recentemente os blogs da internet, que podem ser acessados a qualquer 

instante, sem demais dificuldades. O que frisamos é que há uma interação entre a tradição 

oral e algum recurso divulgador, entretanto, o estudo aprofundado desta ligação não é o 

foco central da nossa proposta de trabalho, voltado mais para a problemática da oralidade.  

Também nos foi revelado por parte de dona Jovelina detalhes significativos do 

cenário do acidente ocorrido no dia 2 de dezembro. Para nossa sorte, a relatora 

contextualizou o dia do incêndio com o cotidiano da sociedade jucurutuense, denunciando 

minimamente o que se passava na cidade e quais eram as expectativas, em especial dos 

católicos, para o derradeiro mês daquele ano. Mesmo sendo São Miguel o padroeiro da 

cidade, na primeira semana de dezembro de 1969 os fiéis jucurutuenses adeptos do 

catolicismo esperavam ansiosamente pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, 

comemorado no dia oito. Pelo que podemos notar a partir das entrevistas realizadas, Nossa 

Senhora da Conceição contava com um número considerável de devotos fervorosos, que se 

mobilizavam nos festejos em seu louvor. Seu Manoel, pai dos Anjinhos Queimados, fazia 

parte deste grupo de devotos, e segundo Jovelina, em dezembro ele dispendia recursos 

financeiros especialmente para a compra de fogos para prestar sua homenagem á entidade. 

No dia 2 de dezembro, data exata da morte das crianças, os fogos já se encontravam na casa 

de seu Manoel. E justo estes fogos foram os responsáveis por anunciar o fatídico incêndio 

na serra de João do Vale, como nos mostra a seguinte fala de dona Jovelina:  

 

“a gente correu pela fumaça, aquele fumaceiro branco. E outra que ele 

festejava dia de Nossa Senhora da Conceição que era no dia 8 de dezembro 

e esses fogos já tavam compro. Só houve aquele tiroteio sem ninguém saber 

o que tinha acontecido. Os fogos pegando fogo, né? Que ele ia festejar no 

dia 8 de dezembro, que era dia de Nossa Senhora da Conceição, aí já tavam 

os fogos compro dentro de casa. Explodiu tudo com o fogo, explodiu tudo.” 
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 A cena contada por dona Jovelina expressa bem o caráter cenográfico da morte das 

crianças. Os fogos explodiram no meio do mato e ninguém sabia ao certo o que tinha 

acontecido. Tendo em vista que a data dos festejos a Nossa Senhora da Conceição era só 

dia oito de dezembro, um devoto soltando fogos no dia dois era, no mínimo, algo a ser 

contestado. É possível identificar no relato a sensação dos populares causada pelos fogos e 

pela fumaça que se tornara visível pela sua densidade. Quando ela diz “a gente correu pela 

fumaça”, podemos entender que ela, acompanhada de mais outra pessoa, partiu rumo à 

casa do irmão Manoel, provavelmente depois de ter recebido alguma informação do que 

acontecia. Jovelina diz que a cidade ficou em polvorosa com o que ocorria, também contou 

que várias pessoas tentaram adentrar a casa em chamas, mas devido ao fogo brando e ao 

calor, ficaram impotentes, impossibilitados de resgatar as crianças ainda com vida.  

Seu Manoel, pai das crianças, tinha saído para o roçado intencionando tratar da 

plantação que segundo o mesmo, sofria com os ataques de macacos traquinas que insistiam 

em destruir a plantação de milho. A mãe das crianças, de nome não enunciado, tinha tomado 

o rumo dos riachos com vistas de conseguir água para o consumo da família e para os 

afazeres domésticos. Assim, como eram condicionados a sair para obter mantimentos para 

o restante da família e aparentemente não contarem com algum familiar ou outra pessoa 

que cuidasse das crianças enquanto estivessem fora, os pais das três crianças acharam por 

bem deixa-las trancadas em casa, longe do perigo da fauna e flora sertaneja, dona Jovelina 

é quem nos dá estes detalhes quando questionada se no dia do acidente seu Manoel tinha 

saído de casa juntamente com a esposa para longe: “não, ele tinha saído pro trabalho na 

roça. E ela tinha saído pro riacho por causa que lá no sítio é aquelas cacimbinha, tem que 

descer pras cacimba pegar água, buscar água. Aí como achava que vinha logo, trancou né? As 

criancinhas dentro de casa.”. Em nível de ilustração, vejamos uma imagem da Serra de João 

do Vale atualmente. 

Seu Manoel Silvestre da Silva, pai dos Anjinhos Queimados, também nos concedeu 

uma entrevista. A conversa foi realizada no mesmo dia da entrevista de dona Jovelina, sua 
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irmã, a 18 de setembro de 2013. A irmã de seu Manoel foi muito receptiva e falou sobre o 

caso tranquilamente, sem interrupções ou problemas de outra natureza. Em contrapartida, 

Manoel foi bastante resistente e sempre tentava, de algum modo, levar a prosa para outras 

instâncias. Jovelina já tinha nos alertado sobre a possível resistência de Manoel, tendo em 

vista que ele nunca se propôs a conversar sobre o assunto, nem mesmo com a família, 

reclama.  

Como já explicitado anteriormente e confirmado pela entrevista de Jovelina, Manoel 

Silvestre da Silva trabalhava como agricultor no ano fatídico de 1969. Boa parte da conversa 

seu Manoel dedicou às estórias que tinham como personagens principais os macacos que 

habitavam a Serra de João do Vale. De acordo com esse senhor, o bicho é “traquina” e 

sempre dá um jeito de prejudicar o homem do campo destruindo sua plantação. Como 

quem previa as perguntas que seriam feitas a posteriori, Manoel reclamava num tom misto 

de rancor e admiração para com a natureza:  

 

“Rapaz, vocês nem conhece macaco. Armaria! Fez muita raiva a eu. Eu ainda 

trabalhava naquelas serras correndo atrás de macaco, estragando horta. 

Macaco demais, rapaz. Você planta um roçado, ele vem e estraga. Mas ele é 

muito interessante o macaco.” 

 

 Logo após sua explanação sobre este espécime específica da fauna do sertão do 

Seridó, indagamos seu Manoel sobre as crianças. Mudando rapidamente de feição, o senhor 

retrucou nos questionando sobre quem tinha nos repassado aquela informação. Sabendo 

que tinha sido Jovelina que nos tinha falado dele, balbuciou algumas palavras inaudíveis e 

retomou o rumo da conversa. Jovelina, na entrevista, falando sobre o irmão, além de ter nos 

informado de que ele muito provavelmente resistisse à investida de uma conversa acerca de 

seus filhos queimados naquele incêndio de 1969, como também revelou minúcias do que 

aconteceu com seu Manoel no dia do acidente. A irmã de Manoel relata que no dia 2 de 

dezembro de 1969, ao se dar conta do que tinha ocorrido com seus filhos, seu Manoel 

entrou em estado de choque, nas palavras dela, o impacto da cena foi tão forte que Manoel 
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“ficou como louco! Ele ficou louco! Ele perdeu a voz, ele ganhou o mato. Meus irmãos, minha 

mãe, tudo atrás dele e ele sem voz, dentro do mato”. A expressão “ganhar o mato” é utilizada 

aqui para designar o ato de desaparecer, se embrenhar por entre a caatinga. Foi o que fez 

Manoel ao ver seus três filhos mortos naquela casa de palha que agora não passava de 

cinzas. Mesmo com uma diligência no encalço, de acordo com Jovelina, seu Manoel passou 

alguns dias na mata antes de retornar ainda sem voz.  

 A cena do local do incêndio, juntamente com a imagem das crianças mortas deixaram 

marcas profundas na memória de seu Manoel. Acerca da memória, comungamos do 

pensamento de Michael Pollack, quando afirma que “na maioria das memórias existem 

marcos ou pontos relativamente invariantes, imutáveis” (POLLACK, 1992, p. 2). É Pollack 

ainda quem delineia o trabalho do historiador com a fonte oral, mais precisamente, com as 

entrevistas onde os entrevistados discorrem sobre sua vida e suas vivências; ele observa que 

no relato dessas pessoas, há um ponto a que sempre recorrem, uma memória fixa que serve 

de referência para aquela história pessoal:  

 

Todos os que já realizaram entrevistas de história de vida percebem que no 

decorrer de uma entrevista muito longa, em que os entrevistados voltam 

várias vezes aos mesmos acontecimentos, há nessas voltas a determinados 

períodos da vida, ou a certos fatos, algo de invariante. É como se, numa 

história de vida individual - mas isso acontece igualmente em memórias 

construídas coletivamente - houvesse elementos irredutíveis, em que o 

trabalho de solidificação da memória foi tão importante que impossibilitou 

a ocorrência de mudanças.  (POLLACK, 1992: 2) 

 

 Os acontecimentos vividos são os eventos que imprimem com mais clareza na 

memória. Nesse sentido, a sensibilidade e a relação do ser humano com os mais diversos 

dados de nossa realidade são íntima, pessoal e essencialmente subjetivas. Quarenta e quatro 

anos se passaram desde o incêndio e seu Manoel, segundo nossas observações, não 

conseguiu lidar ainda com a ideia da perda de seus filhos. Esta assertiva ganha profundidade 

quando do momento em que, perguntado sobre sua relação com esse passado, ele diz: “é 
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um passado que... um passado que... é difícil pr’ocê esquecer”. Perguntamos a seu Manoel o 

nome das três crianças – dado que ainda não conseguimos obter – e ele afirma que não 

lembra e que está “quase esquecendo”. Nesta fala do entrevistado é possível constatar que 

o mesmo faz um esforço na tentativa de apagar ou, ao menos, atenuar as imagens daquele 

dia em sua memória, diferentemente de sua irmã, que até pelo laço de parentesco mais 

distante com dos Anjinhos, não hesitou em falar-nos. 

 Dedicamos este tópico do trabalho para os relatos dos parentes diretos dos Anjinhos 

Queimados que lidaram, direta ou indiretamente, com a experiência da perda de três entes 

queridos de maneira trágica. As memórias sobre o acontecido vêm à tona durante as 

entrevistas e pelas falas podemos perceber como o incêndio que acabou por tirar a vida das 

crianças funciona como marco divisor da vida de duas pessoas, em especial a do pai, Manoel, 

que ainda tenta esquecer a fatalidade. Por outro lado, atestando a maleabilidade da 

memória e da relação subjetiva das pessoas para com a mesma, os devotos fazem questão 

de reforçar o lado trágico da história como forma de convocar a atenção das pessoas para 

a morte das crianças, assim como para o patamar ao qual elas foram alçadas: o panteão dos 

milagreiros cemiteriais.  

 Na bibliografia abordada para este trabalho, diagnosticamos que muitas das 

devoções populares de âmbito cemiterial espalhadas pelo país se assemelham quando da 

presença de ex-votos que retratam pequenas mãos, pernas, cabeças, etc., confeccionados 

em gesso ou em outro material, e são postos sobre o túmulo do milagreiro. É o que acontece 

com o túmulo de Antoninho Marmo, sempre recoberto das oferendas dos fiéis, como aponta 

Schneider. O túmulo dos Anjinhos Queimados aparece como dissonante em se tratando dos 

ex-votos que figuram nos túmulos uma vez que o jazigo dessas crianças não foi construído 

em mármore, o que dificulta a colocação de ex-votos “tradicionais” de gesso já que não 

existe uma superfície plana propícia para esta operação. Além de ser ofuscado por túmulos 

bem mais suntuosos que o cerca a sepultura dos Anjinhos Queimados é uma cova rasa, 

coberta com algumas flores; como forma de proteção e demarcação do espaço, foi colocada 
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uma estrutura de ferro (grades) em seu entorno. No gradil, é possível identificar três 

pequenas cruzes, simbolizando cada uma das crianças mortas e enterradas ali.  

 

 
FIGURA 1 

TÚMULO DOS ANJINHOS QUEIMADOS 

Fonte: arquivo pessoal dos autores 

 

Pela imagem, podemos perceber que no túmulo dos Anjinhos Queimados não se 

encontra nenhum material que denuncie uma forma de culto, que explicite agradecimentos 

ou pedidos de fiéis necessitados dos milagres dos pequenos. Entretanto, presas à grade, 

incontáveis fitas coloridas dão mostras de que aquele túmulo é especial, ao menos perante 

o olhar do devoto. Por que os crentes expressam sua fé por meio de fitas? Poderíamos nos 

perguntar.  Com vistas a elucidar tal questionamento, nos valemos do pensamento de 

Michel de Certeau. Segundo este teórico, o cotidiano humano é marcado pelas invenções, 

pelas “artes de fazer”, pelas táticas e “astúcias” do homem perante uma ordem 

aparentemente imposta. Partindo deste pressuposto, o ato de colocar as fitas na grade que 

cerca o túmulo se concretiza como uma tática encontrada pelos fiéis devotos dos Anjinhos 

para materializar sua devoção. Na falta de um túmulo adequado para o culto e à colocação 

de outras oferendas, as fitas nas grades funcionam como o comprovante máximo do milagre 
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e do “pagamento” por este. Para além da função simbólica do cumprimento da promessa, 

o objeto age como dispositivo mantedor de memórias, como assegura o geógrafo Yi-Fu 

Tuan, “os objetos seguram o tempo” (TUAN, 1983: 207). O amarrar das fitas se torna mais 

frenético no início de novembro, mês guardado para o culto aos mortos.  

Seguir rumo ao cemitério e prestar uma singela homenagem aos Anjinhos 

Queimados é um ritual sagrado e renovador para muitos dos jucurutuenses, tanto que em 

Dia de Finados, as crianças de seu Manoel recebem muitas visitas, todas elas dispostas a 

falar sobre as virtudes dos meninos. O fiel que reza o terço à Maria pode muito bem debulhar 

as bolinhas do ofício em agradecimento a um milagre dos Anjinhos Queimados. As chamas 

que outrora ceifaram a vida das três crianças que viviam na Serra de João do Vale ganham 

novo sentido nas velas ofertadas em seu túmulo. Como bem disse Catroga, “é na memória 

dos vivos, enquanto imagens suscitadas a partir de traços com referente, que os mortos 

poderão ter existência.” Eis a graça da poética da ausência. 
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O ÚLTIMO SUSPIRO: AS TRANSFORMAÇÕES NAS PRÁTICAS E 

REPRESENTAÇÕES DA MORTE EM BREJO DO CRUZ- PB 
 

Francimeire Gomes Monteiro165 

 

A morte é uma discussão que causa certa inquietação, pois fora pensada ao longo do 

tempo de diferentes formas, despertando a imaginação das pessoas que criaram ritos 

fúnebres distintos entre as culturas. Tendo em vista que em Brejo do Cruz práticas fúnebres 

antigas se mantiveram em uso durante o século XX, nos propomos a fazer uma pesquisa na 

qual tivemos como objetivo neste perceber as transformações que ocorreram nas práticas e 

representações ligadas a morte em Brejo do Cruz-PB desde a década de 60 do século XX 

aos dias atuais.  

O historiador que trabalha questões ligadas à morte precisa ser sensível, pois ao 

estudar tais questões não se pode deixar de pensar sobre os sentimentos das pessoas, não 

dizendo que tal comportamento é mais importante do que outro, e sim pensando o que 

possibilitou a construção de determinadas representações e valorização de práticas 

fúnebres. Tendo esse cuidado procuramos analisar as fontes e identificar quais foram as 

transformações que ocorreram nos ritos fúnebres e nas representações da morte. 

 

OS VELÓRIOS E ENTERROS EM BREJO DO CRUZ  

A cidade de Brejo do Cruz (localizada no sertão paraibano) nas primeiras décadas do 

século XX tinha uma população rural considerável, tanto é que das pessoas entrevistadas a 

maioria disse que morava em sítios. Muitas dessas pessoas em seus relatos falaram das 

dificuldades que passavam nesse tempo, mas também enfatizaram o quanto se sacrificavam 

para proporcionar ao ente querido uma “boa morte”, com um velório e enterro digno. 
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A começar pelas pessoas que moravam na zona rural, percebemos que diante das 

dificuldades essas pessoas demonstravam solidariedade e respeito para com amigos e 

conhecidos do falecido. Segundo o senhor Manoel166, quando morria alguém todas as 

pessoas que moravam perto iam ao velório, porque achavam que se não fossem tanto 

ofenderiam a família, como ao defunto, por isso tinham como obrigação ir visitar o morto, 

esta atitude também era sinal de respeito e consideração pela família. 

Ao analisarmos as quinze entrevistas realizadas com os idosos notamos que os ritos 

fúnebres realizados em Brejo do Cruz até meados do século XX nos lembram o que Philippe 

Aries denominou de “morte domesticada”, porque mesmo não havendo tanto planejamento 

para a morte, esta raramente acontecia de forma solitária. De acordo com os entrevistados, 

em muitas casas guardava-se uma rede branca para quando alguém da família morresse ser 

carregado até o cemitério, porque dificilmente os mortos eram enterrados em caixões, 

vejamos o que a senhora Francisca Dutra disse a respeito de como eram realizados os ritos 

fúnebres no sítio que ela morava: 

 

Era assim, botava num punho, amarrava naquelas traves de pau de um lado 

e de outro  e o defunto ficava livre naquela rede e ali se juntava aquele povo. 

Era uns a cavalo, outros de pés para trazer. Tomavam cachaça, quando 

chegavam aqui já tavam bêbados (FRANCISCA DUTRA, 2012). 

 

 Podemos perceber que havia muita dificuldade para realizar um ritual fúnebre na 

zona rural, principalmente por causa da longa distância que era preciso percorrer para se 

chegar à cidade e enterrar o defunto. 

 

Aí tinha vez que a gente ia numa estrada e quando dava fé lá vinha aquele 

homem a cavalo na frente e atrás vinha uma multidão de gente que iam 

levando o defunto, quando um cansava, ai o outro descia do cavalo e pegava. 

Olhe na Pinheira, onde Rita morava amanhecia o dia ia para o curral tirava 

um carneirão grande, matava e fazia o almoço pra o povo e quando 

                                                        
166 - Entrevista realizada em 2010. 



 

192 

 

terminavam de almoçar acunhavam, não sei como não morriam na quentura 

(MARIA DO CÉO, 2010). 

 

 A partir da fala da senhora Maria do Céo, notamos que mesmo existindo algumas 

dificuldades financeiras entre muitas famílias brejocruzenses, em alguns destes velórios 

eram oferecidos almoço, café, chá, em alguns casos, a família se encarregava de providenciar 

até o jantar para que as pessoas que tinham ido para o enterro pudessem ser alimentadas 

em seu retorno.  

 Podemos notar que se dava muita importância às visitas dos conhecidos e ir aos 

velórios era como um “dever” das pessoas que moravam nos sítios vizinhos. Hoje, alguns 

idosos reclamam que as pessoas não se importam mais em ficar velando o corpo, vão apenas 

olhar e voltam para suas casas. Segundo o senhor Francisco: Já hoje é diferente o povo só 

olha mais se for morto de faca, ou de cacete ou de bala, pode prestar atenção. Para o senhor 

Francisco parece que atualmente as pessoas vão aos velórios nessas situações apenas olhar 

a tragédia acontecida, diferentemente de quando ele era adolescente, um tempo que para 

este senhor, existia consideração.  

De acordo com o Francisco Cardoso167 as pessoas não iam ao velório apenas para 

ficar olhando para o defunto ou consolar a família, muitos iam para beber cachaça, pois ao 

ser anunciada a morte de alguém imediatamente a família mandava comprar cachaça, o que 

era um atrativo para aqueles que gostavam de beber. E a cachaça, sempre era cachaça. 

Passava a noite todinha bebendo, era pra despertar [...]. Ia carregar às vezes, minha filha, bebo. 

Essa prática de beber durante o velório era conhecida como “beber o morto”.  

A família precisava que muitas pessoas fossem para o velório, não apenas como forma 

de prestigiar o defunto, mas também porque quando chegava o momento do enterro, essas 

pessoas seriam úteis, era preciso muita gente para carregar o defunto, pois tinham que 

                                                        
167 - Entrevista realizada em 2012.  



 

193 

 

carregá-lo durante muito tempo devido a longa distância até chegarem a cidade. De acordo 

com os entrevistados uns eram levados para a Igreja e outros iam direto para o cemitério.  

Alguns idosos também destacaram que as cerimônias fúnebres eram muito simples, 

além de ser difícil alguém ser enterrado em caixões, os objetos que eram utilizados nestas 

cerimônias eram improvisados, geralmente os familiares usavam os objetos que tinham em 

casa. 

Durante as entrevistas, pessoas idosas falaram das dificuldades que enfrentavam para 

realizar os rituais fúnebres e também das dificuldades de sobrevivência naquele tempo, 

principalmente os que moravam nos sítios. A senhora Maria do Céo fala da falta de objetos 

nos velórios: 

 

O defunto era o seguinte: pegava botava uma esteira e botava no chão. Aí 

pegava os tambores e colocava as velas, acendia as velas dentro de xícaras 

cheias de areia. Ah, hoje tem tudo, tem tudo quanto é bom pra quem morre. 

O prefeito dá tudo, naquele tempo a gente nem conhecia o prefeito (MARIA 

DO CÉO, 2010). 

 

Assim, uma das diferenças entre os ritos fúnebres de meados do século XX e os de 

hoje, segundo a senhora Maria do Céo, é que atualmente o prefeito dar caixões, ou algum 

dinheiro para a realização do funeral, o que sabemos, é claro, que essa política 

“assistencialista” não é desinteressada, pois se espera que o seu “favor” seja recompensado 

nas eleições. Segundo a senhora Maria do Céo essa política assistencialista é algo recente, 

no tempo em que ela era adolescente não tinha a quem pedir ajuda, por isso esses rituais 

aconteciam com os objetos que tinham em casa, que eram em sua maioria muito simples.  

Baseado nos relatos de alguns entrevistados que moraram a maior parte de suas vidas 

na zona urbana, notamos que na cidade havia mais facilidade no procedimento dos ritos 

fúnebres, pois a forma de avisar a morte era mais simples, não precisavam percorrer longas 

distâncias para avisar aos conhecidos do morto. Na hora da agonia era mais fácil a presença 

de um padre. Havia caixões, embora não sendo para todas as pessoas. Não se andava tanto 
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para chegar ao cemitério. E mesmo nos rituais realizados na cidade existiam diferenças 

dependendo principalmente das condições financeiras das pessoas. 

Alguns idosos falaram que, com o passar do tempo, pessoas que tinham melhores 

condições financeiras e que compravam caixões, em alguns casos, pediam para ser 

enterrados sem o caixão, determinando que este fosse doado ao cemitério para que pessoas 

pobres pudessem utilizá-lo. Com essas doações e a ajuda que os políticos passaram a dar 

para que os mais necessitados organizassem as cerimônias fúnebres de seus entes queridos, 

a prática de carregar o morto em redes foi desaparecendo.  

As dificuldades financeiras eram um empecilho para que os ritos fúnebres fossem 

realizados com mais sofisticação, porque como havíamos falado anteriormente, grande 

parte desses ritos que eram realizados em Brejo do Cruz em meados do século XX eram 

organizados com os objetos que tinham em casa, era preciso improvisar num tempo em que 

nem os serviços das funerárias estavam disponíveis como atualmente, e tampouco as 

pessoas tinham dinheiro para pagá-los. 

Antes eram os familiares do morto que organizavam o velório e o enterro, hoje, em 

muitas sociedades os familiares não querem se preocupar com os detalhes da organização 

das cerimônias fúnebres, vejamos o que Maranhão (1996) fala sobre o papel das funerárias 

atualmente: 

 

[...] Esta assume, cada vez mais em nossos dias, os encargos ligados com um 

caso de morte: problemas de necropsia, sepultamento, questões de seguro 

social, herança... Assim, as pessoas vão se retraindo do trato com os mortos 

e assumindo o mero papel de espectadores (MARANHÂO, 1996, p. 17).  

 

Ao visitarem os velórios que acontecem hoje em Brejo do Cruz, os idosos percebem 

algumas diferenças: poucas pessoas, objetos mais sofisticados. O senhor Francisco disse: Eu 

tô cansado de dizer que hoje defunto tá luxando. Para este senhor os velórios mais recentes 

são bem organizados, porém, assim como outros idosos, ele reclama que as pessoas não se 

importam mais em ficar velando o corpo, vão apenas olhar e voltam para suas casas. 
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Ao ouvirmos os entrevistados entendemos que as práticas e representações que eles 

construíram e aprenderam a valorizar são diferentes da que percebemos atualmente entre 

os jovens de Brejo do Cruz, o que causa um conflito entre jovens e idosos em suas maneiras 

de encarar a morte. Como disse Chartier:  

 

As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu 

domínio (CHARTIER, 1988, p 17). 

 

 Dessa forma, os idosos geralmente ignoram o comportamento dos jovens em relação 

às práticas fúnebres que foram deixadas para trás, principalmente o luto, que hoje não é 

mais entendido por muitos brejocruzenses como algo importante.   

 Ao narrarem a forma como as cerimônias fúnebres eram realizadas, todos os 

entrevistados falaram que era tudo diferente, dificilmente alguém era enterrado em caixão, 

o mais comum era o morto ser levado para a igreja e para o cemitério em uma rede, um 

detalhe que nos chamou atenção foi que alguns entrevistados disseram que a rede tinha 

que ser branca, daí percebemos toda uma representação construída a partir dessa cor. Talvez 

a cor branca da rede representasse um caminho de paz para o morto. Claúdia Rodrigues em 

seu livro “Lugares dos mortos na cidade dos vivos” fala um pouco da importância da cor 

branca para os africanos e também para os cristãos, vejamos:  

 

A predominância do branco pode ser explicada pelo significado que lhe era 

dado tanto no universo cultural africano como no cristão. Entre os vários 

grupos étnicos africanos, o branco simbolizava a morte. Para os cristãos, a 

cor simbolizava a esperança na vida eterna, prometida através da 

Ressurreição, expressando, também, uma identificação com o santo sudário: 

tecido branco que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a morte no Calvário 

e com o qual ressuscitou. Ainda poderíamos acrescentar que, para os 

africanos e também para os cristãos, o branco representava tanto a morte 

como o (re)nascimento, sendo este associado à ressurreição pelos cristãos e, 

para os africanos, ao nascimento para uma nova vida; estes, todavia 

demonstravam fazer maior uso dele (RODRIGUES, 1997, p. 201).  
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 A autora fala dessa cor enfatizando que ao escolherem a cor de suas mortalhas, as 

pessoas que viveram no Rio de Janeiro durante o século XIX, escolhiam com frequência o 

branco. Assim, entendemos que se havia uma exigência para que a cor da rede fosse branca, 

certamente existia uma crença que a cor branca ajudaria o morto em sua passagem para 

uma outra vida.  

 Em relação à questão da vestimenta do morto, com base no trabalho de Reis 

percebemos que, na cidade de Salvador no século XIX, dava-se muita importância a escolha 

da vestimenta fúnebre. “Na época da cemiterada, as roupas fúnebres mais utilizadas eram 

as mortalhas de vários tipos. Os que testavam deixavam instruções sobre como desejavam 

vestir-se para o funeral” (REIS,1991, p. 116).  

Segundo os entrevistados, até meados do século XX, todas as pessoas que moravam 

em Brejo do Cruz, quando faleciam eram vestidas com mortalhas. Atualmente, esta prática 

tem sofrido modificações, as mortalhas estão sendo substituídas por roupas do cotidiano, o 

que nos faz pensar que muitas pessoas não acreditam mais que a vestimenta do morto 

influencia em sua passagem para outra vida. Acreditamos que os mais jovens veem essa 

mudança na forma de vestir o defunto como algo positivo, já os idosos demonstram não 

gostar muito dessa mudança. De acordo com a senhora Hilda, a vestimenta fúnebre tinha 

que ser mortalha. Esta senhora disse que quando morria uma “moça”168, sua vestimenta, em 

alguns casos, era diferente: 

 

A irmã de Ivandi ela sofreu, ela pegou uma tuberculose, ela morreu com trinta 

e seis anos, aí ela também, foi eu que organizei a roupa dela vestir. Era um 

vestido de noiva, ela foi. Não tem Nossa Senhora? Nossa Senhora da Boa 

Morte. Aí ela foi com essa roupa branca, aí eu botei uma aliança no dedo 

dela, a aliança não era de ouro não, e ia também de grinalda [...]. 

                                                        
168 - Aqui nos referimos a uma mulher virgem. 
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 Nessa passagem da entrevista realizada com esta senhora, lembramos um detalhe 

interessante apontado por Reis no livro “A morte é uma festa”169, ele fala da relação entre 

morte e sexualidade e acrescenta que no passado algumas mulheres que não eram virgens, 

eram vestidas de preto, já aquelas que morriam virgens, como forma de representar sua 

pureza virginal, eram vestidas de branco.  

Em Brejo do Cruz ocorreram mudanças nas representações da morte e do morto em 

meados do século XX. Podemos observar através de algumas entrevistas que, até a década 

de 70, as pessoas não estavam preocupadas em homenagear seus mortos, os cuidados 

tomados na hora da morte até a realização de todo o ritual estava voltado para uma 

preocupação com o destino da alma. Já no final deste século os ritos fúnebres vão estar 

direcionados para a homenagem ao morto, o que não quer dizer que as pessoas não se 

preocupam com o destino da alma, mas das últimas décadas do século XX e início do XXI as 

pessoas parecem sentir uma necessidade de falar do morto ou ao morto. Para Vovelle essa 

mudança já teria acontecido na Europa desde o século XIX: 

 

Evidencia-se que o século XIX assistiu à preparação de uma rede ou de toda 

uma constelação de ritos e novos gestos referentes à morte e organizados 

em torno de dois fulcros maiores: a família e a pátria, ou o Estado. À 

semelhança do que vimos acima, esses ritos apresentavam-se em geral como 

reaproveitamento de tradições, às vezes de muita longa duração, mas 

deformadas e retomadas de um novo ângulo (VOVELLE, 1987,p. 352). 

 

 Em Brejo do Cruz algumas práticas fúnebres vão ser seguidas apenas pelos idosos, 

enquanto os jovens vão criar novas práticas, atribuindo muita importância às homenagens 

ao morto. Essas homenagens são feitas a partir de santinhos, mensagens que são lidas no 

carro de som que faz o anúncio da missa, em convites de missa, na igreja após as missas, 

cartazes levados durante o percurso ao cemitério, camisetas com a foto do falecido, etc. 

                                                        
169 - (REIS, 1991, p. 120).  
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As novas práticas criadas principalmente a partir da década de oitenta podem ser 

entendidas como uma consequência de mudanças que ocorreram no catolicismo aqui no 

Brasil . De acordo com Montes (1998) a Igreja Católica durante o século XX passa por 

profundas modificações no tocante à relação Igreja e fiel, pois outras religiões pareciam 

ganhar espaço tornando-se uma preocupação para os católicos. Diante disso, era preciso 

que as pessoas que compunham esta instituição repensassem suas práticas, assim como o 

que a Igreja oferecia e exigia de seus fiéis para que estes passassem a atribuir maior 

significado à vivência religiosa: 

 

[...] A busca do vigor interior da crença, da experiência de exaltação da fé e 

do transporte espiritual diante do milagre, como diretriz para a recuperação 

de uma dimensão privada da experiência religiosa, inteiramente íntima e 

pessoal, resultaria, no interior da Igreja, numa aproximação a contrapelo com 

o pentecostalismo,representada pelo fortalecimento e progressiva expansão 

da Renovação Carismática Católica (MONTE,1988, p. 80). 

 

 Assim, percebemos que com essas mudanças os fiéis se sentiram mais livres para criar 

novas práticas e representações para a morte. Em Brejo do Cruz, as novas práticas estão 

voltadas para a homenagem aos mortos. Além dessa abertura que a Igreja possibilitou aos 

fiéis, um outro fator contribuiu para que hoje seja comum os familiares fazerem tantas 

homenagens aos mortos: a comercialização da  morte.  

 

“NOVAS PRÁTICAS FÚNEBRES”: É PRECISO HOMENAGEAR OS MORTOS! 

 Atualmente, são muitos os serviços oferecidos para que os últimos instantes dos 

familiares com o morto seja inesquecível, como havíamos enfatizado anteriormente, hoje 

camisetas com imagem do morto são vendidas, convites de missa cada vez mais sofisticados 

e as mensagens também podem ser encomendadas quando os familiares não fazem.  
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Vejamos uma dessas mensagens que foi lida na igreja durante a missa de corpo presente da 

senhora Maria Canadá: 

 

(...) Fostes uma mulher comprometida com Deus, muito freqüente a casa de 

Deus, trazendo seu buquê de flores que estes foram devolvidos no dia de 

seu velório, sua casa ficou um jardim bem florido, da maneira que você 

organizava onde chegava e o que mais admiro é que o seu Neto tem suas 

virtudes. É Canadá, você procurava ajudar as pessoas c/ suas palavras de 

conforto, um buquê de flores e um cartãozinho recheado com sua arte.170 

 

Essas tentativas de dizer um pouco quem foi o morto mostra tanto a vontade dos 

familiares e amigos de demonstrar seu carinho por aquele que faleceu, como também o 

desejo dos familiares de construir uma representação do morto como alguém bondoso e 

querido. Segundo a senhora Maria do Céo cartaz, essas coisas foi desses anos oitenta pra cá, 

antes não tinha isso não. Essas mensagens, muitas vezes não são escritas pelos familiares, 

estes procuram pessoas que costumam escrevê-las e pedem para que façam uma 

mensagem como se fosse o familiar que tivesse escrito. 

Entendemos que as pessoas não se tornaram insensíveis à morte, mas criaram novas 

práticas para expressar seus sentimentos. Edmundo Gaudêncio, em sua dissertação de 

mestrado “Jazigo Perpétuo” fala que em todas as culturas existem formas de viver os lutos, 

e estas podem ser coletiva e individual. Em Brejo do Cruz, as pessoas atualmente expressam 

seus sentimentos pelo morto principalmente a partir das mensagens que é também uma 

maneira usada para dizer o quanto aquele que partiu era querido e amado. A partir dessas 

homenagens ao morto notamos um pensamento que parece comum entre os 

brejocruzenses: 

 

O amor tem que ser manifesto. O mundo não acredita no silêncio do amor. 

O amor deve ser expresso através de atos ou gestos, seja o amor que se tem 

a um vivente em carne, seja o amor que se mantém por alguém. Amor 

                                                        
170 - Rita de Lima, 2010. 
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desinteressado, amor sem ânsias de ser. Amor só, simplesmente 

(GAUDÊNCIO, 1986, p. 125).  

 

Assim, percebemos que essas manifestações dos sentimentos em relação aos mortos 

sofreram modificações ao longo do tempo. Em Brejo do Cruz, até meados do século XX,  o 

amor que um familiar tinha pelo morto era expresso a partir dos cuidados na hora da morte, 

assegurando para aquele que partia uma boa morte, ou seja, uma morte em casa, com a 

presença de familiares e amigos. Após o sepultamento os familiares demonstrariam sua 

tristeza seguindo determinadas práticas como: vestir preto, não ligar rádios, não ir à festas, 

chorar, entre outras. A partir da década de oitenta notamos que os sentimentos são 

expressos através das homenagens aos mortos: mensagens, camisetas com a foto do 

falecido, choro, etc. Contudo, ao que tudo indica, após o sepultamento, as pessoas silenciam 

sua tristeza e evitam falar da morte.  

Ao analisarmos alguns santinhos das décadas de sessenta e setenta percebemos que 

as mensagens contidas neles enfatizavam a preocupação com a salvação e quando se fala 

das qualidades do morto é para afirmar que este foi um bom cristão. Já nos dias atuais, as 

mensagens das lembranças de missa falam muito mais das qualidades do falecido, assim 

como da saudade dos familiares.  
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Vejamos as figuras 01: 

 

FIGURA 03- LEMBRANÇA DE MISSA DE TRINTA DIAS 

 
FONTE: ACERVO PARTICULAR DE HILDA COSTA 

 

 Então, nesta lembrança de missa notamos que existe uma preocupação com a vida 

após a morte. As qualidades destacadas são que o falecido era um católico fervoroso, que 

teve fé para enfrentar os obstáculos da vida, e nos parece que diante dessas qualidades e 

de acordo com o que diz a Igreja Católica sobre o julgamento de seus fiéis, esta alma iria 

para um bom lugar. Em relação às lembranças que são distribuídas em missas atualmente 

trazem quase sempre mensagens dedicadas ao morto que falam da tristeza provocada pela 

morte: 

 

Pai, Vô... 

Nosso amigo, nosso companheiro, você sempre soube como chegar até 

nossos corações. Com um simples olhar você sabia o que estávamos sentido, 

até mesmo o que estávamos pensando. Ninguém nos conhecia tão bem 

quanto você. Nos momentos difíceis, quando já não tínhamos mais 
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esperança, lá estava você, nosso pai, nosso vô, provando com os seus 

exemplos que nunca é tarde para recomeçar. Em você vemos a imagem do 

homem trabalhador, do pai dedicado que, mesmo quando estava cansado, 

sempre tinha uma palavra positiva e um gesto de carinho. Hoje, queremos te 

agradecer e te dizer, que o apoio que recebemos foi fundamental para 

nossas vidas!Obrigado por tudo! Seus filhos e netos! (2012). 

 

 As mensagens dedicadas ao morto que são feitas atualmente, na maioria das vezes, 

falam da importância do morto para a família e para os amigos, mas não destacam a 

preocupação com a vida após a morte, como notamos na lembrança de missa acima, em 

que existem vários apelos por oração, versículos da Bíblia, dentre outros detalhes que nos 

faz perceber que essas lembranças, até a década de setenta, enfatizavam mais a 

preocupação dos familiares com a salvação. Ainda hoje encontramos algumas lembranças 

que trazem essas características, contudo é mais comum que se fale da importância do 

morto para a família.  

Mas, não queremos dizer que atualmente em Brejo do Cruz as pessoas não se 

preocupam mais com o destino dos mortos, até porque muitas missas são dedicadas aos 

mortos. É comum que a família mande celebrar a missa de corpo presente, de sétimo dia, 

de trigésimo dia e de aniversário de morte. Koury destaca que, atualmente nas capitais do 

Brasil, a realização de várias missas dedicadas aos mortos é uma prática que vem se 

enfraquecendo: 

 

Os rituais religiosos de corpo presente, bem como os cultos e missas de 

sétimo, trigésimo dia e um ano da morte do ente querido também parecem 

ter-se deixado abrandar. Em muitos casos foram suprimidos os cultos de 

corpo presente, bem como o de trigésimo dia da morte. Abandona-se, 

porém, as expressões públicas de sofrimento, e as novas convenções 

configuram-se no exigir que ‘se oculte o que outrora era necessário expor ou 

mesmo similar: o desgosto’ (KOURY, 2003, p. 55).  

  

Notamos algumas diferenças entre as práticas comuns nas capitais brasileiras que são 

apontadas por este autor e a que percebemos em Brejo do Cruz, pois nesta cidade a 
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realização de várias missas (corpo presente, sétimo dia, trigésimo dia, aniversario de morte) 

são comuns, é como se fosse uma regra. Contudo, após o primeiro aniversário de morte, 

alguns familiares não realizam mais missas dedicadas ao morto. Em relação ao ocultar as 

expressões públicas de sofrimento encontramos mais uma diferença, porque em Brejo do 

Cruz uma prática comum é a leitura de mensagens na Igreja durante as missas dedicadas ao 

morto, como vimos anteriormente. Em outra lembrança de missa da década de sessenta, 

encontramos uma forma mais curiosa de pedir oração para o morto: 

 

FIGURA 02: LEMBRANÇA DE MISSA 

 
ACERVO PARTICULAR DE HILDA COSTA 

 

 Nesta lembrança percebemos que os familiares falam muito da dor da saudade, do 

amor pelo falecido, mas o que nos chamou atenção foi a maneira como as pessoas que 

receberam tal lembrança foram convidadas a rezar pelo morto: “Você que mereceu esta 

lembrança”, o que nos faz entender que a lembrança seria como uma espécie de prêmio 

para aquele que a recebeu, estando agora convocado a rezar por aquela alma. Apesar de 
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termos analisado algumas lembranças de missa, sabemos que esse tipo de homenagem não 

era muito comum até a década de oitenta. Apenas as famílias mais abastadas faziam tais 

homenagens.  

As homenagens feitas pelos familiares e amigos são interpretadas de formas variadas, 

pois algumas pessoas as vêem como algo interessante, importante, enquanto para outras é 

tudo uma bobagem, algo desnecessário. Os idosos vão ser os que mais criticam essas novas 

formas de homenagear os mortos. 

Um outro meio que vem sendo utilizado com freqüência para demonstrar o 

sentimento de tristeza diante da morte de um ente querido são as redes sociais. Analisamos 

alguns depoimentos publicados no facebook e neles notamos que muitas pessoas querem 

dizer que estão sentindo a falta do ente querido, e ao contrário do que disse Aries, existe 

uma exposição de sentimentos, ou podemos entender até como uma forma de desabafar, 

de demonstrar o sofrimento. Vejamos um desses depoimentos:  

 

Mãe, tem dias, por exemplo hoje, hoje é um dia, eu não sei por que, mas um 

dia em que tudo me faz lembrar de ti, tudo é um vontade louca de chorar, 

um saudade imensa e sinto que quando o peito está cheio escorre pelo meu 

rosto as lágrimas, assim como está escorrendo aqui agora no meu rosto.. 

Saudades de você mamãe, do seu carinho, amor, do seu chamado nina nova 

e daquele seu ''tudo vai dar certo filha ''. Mãe, sei que a senhora cuida de 

mim assim como cuidava de mim aqui, eu sinto você em mim mãe..Eu não 

tenho palavras para descrever o quanto eu te amo e o quanto eu sinto sua 

falta princesa.. Eu te amarei eternamente.#Muitassaudades (MARIA JOSY, 

2014)171.  

 

Percebemos ao analisar esse depoimento que a pessoa que o escreveu direciona a 

sua mensagem a mãe, desabafando o momento difícil que está passando. Além de fazer o 

desabafo, as mensagens publicadas no facebook são também uma forma de homenagear a 

pessoa que faleceu. Localizamos muitos depoimentos como esse e juntamente com as 

                                                        
171 - Facebook. Disponível em <http:// WWW.facebook.com>. Acesso em: Junho de 2014.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/muitassaudades?source=feed_text&story_id=579053405547267
http://www.facebook.com/
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outras fontes que analisamos chegamos a conclusão que as pessoas não passaram a 

silenciar a morte, apenas mudaram os meios de expressar seus sentimentos.  
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UMA TRAJETÓRIA RELIGIOSA DE QUIXERAMOBIM-CE:  

CIDADE, IRMANDADE E ROMANIZAÇÃO (1899-1923) 
 

Luciana Maria Pimentel Fernandes172 

 

“É que lá palpita o coração do Ceará, requeimado 

pelo sol dos trópicos e batido pelos vendavais da 

adversidade” 

(Andrade Furtado – Quixeramobim e sua Vida 

Religiosa – 1955).  

 

A cidade de Quixeramobim, localizada no sertão central cearense, a 212 km da 

capital Fortaleza, foi formada a partir de uma fazenda dedicada à criação de Gado, atividade 

que teve grande importância no processo de ocupação do interior do Ceará, daí hoje a 

cidade ainda ser a maior bacia leiteira do estado, tendo sua economia basicamente 

movimentada pelas indústrias173 existentes no município, e nos oferecendo uma infinidade 

de possibilidades para a pesquisa histórica, principalmente no que diz respeito às práticas 

religiosas católicas que lá eram e até hoje são manifestadas de maneira bastante intensa, já 

que segundo Ferreira e Grossi: “Na cidade, atravessando tempos imemoriais, o poder do 

sagrado ocupa espaços e povoa imaginários” (FERREIRA; GROSSI, 2005.p.48). 

O “sentimento religioso” dos fiéis, manifestado na maioria das vezes através de 

sua participação nas atividades da Igreja, tem papel fundamental para que se observe esse 

imaginário construído dentro da cidade, e que vale ressaltar, tem sua ligação com a 

atribuição de sentido que as pessoas vão dar ao mundo, através das diversas 

“representações urbanas” (PESAVENTO, 2005.p 78). 

É através do estudo das práticas religiosas que observamos o quanto os 

“imaginários religiosos fundamentam as práticas sociais” (FERREIRA; GROSSI, 2005.p.48) da 

                                                        
172  Mestranda em História e Culturas - MAHIS pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, vinculada a linha 

de pesquisa de Práticas Urbanas. 
173 Dentre as indústrias que existem em Quixeramobim podemos citar as que produzem doces, principalmente 

de leite, e as do ramo calçadista, como a COCALQUI (cooperativa de calçados de Quixeramobim), onde 

funciona a fábrica da NIKE. 
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cidade, que enquanto objeto de investigação, esteve relegada durante muito tempo a 

posição de cenário sócio-político onde os acontecimentos se davam. Porém, estudos mais 

atuais, ligados a seara da História Cultural, que “passa a trabalhar com o imaginário urbano, 

o que implica resgatar discursos e imagens de representação da cidade que incidem sobre 

espaços, atores e práticas sociais”, (PESAVENTO, 2005.p.78) preconizando a dinâmica da 

cultura e trabalhando com as diferentes “imagens” que o espaço urbano nos oferece, que 

nem sempre são fáceis de serem lidas, mas se cuidadosamente observadas, permitem ao 

historiador visualizar as permanências e transformações pelas quais a cidade passara ao 

longo do tempo. 

Decidimos então dar atenção a sujeitos que tem muito a nos revelar sobre a 

história de Quixeramobim e da vivência religiosa da Irmandade de N.S do Rosário, e como 

nesse entorno urbano onde os “excluídos, pobres e marginais” viviam, iam criando suas 

próprias “representações” acerca de uma “outra” cidade, onde vemos uma série de 

“acontecimentos singulares”, como as festas que realizavam e os momentos nos quais iam 

manifestar sua religiosidade pelas ruas da cidade, “quebrando a rotina da vida urbana” 

(PESAVENTO, 1995.p.284) e nos levando a refletir que: 

 

São os simples que nos libertam dos simplismos, que nos pedem a explicação 

científica mais consistente, a melhor e mais profunda compreensão da 

totalidade concreta que reveste de sentido o visível e o invisível. O relevante 

está também no ínfimo. É na vida cotidiana que a história se desvenda ou se 

oculta.(MARTINS, 2010.p.12)  

 

Sendo a cidade então o lócus onde as manifestações religiosas acontecem, a 

partir dos sujeitos mencionados anteriormente, a mesma se configura também como um 

“labirinto do vivido” (PESAVENTO, 1995. p.288), onde devemos observar de que forma as 

relações sujeito-espaço acontecem, bem como os diferentes desdobramentos que assumem 

dentro do processo de configuração da urbe.  
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Uma característica ressaltada por alguns autores do Instituto Histórico do Ceará 

que se dedicaram a estudar Quixeramobim, tais como Eusébio de Souza, Ismael Pordeus e 

Andrade Furtado, é a intensa religiosidade do seu povo em torno da devoção ao “Glorioso 

Santo Antônio”, padroeiro que até hoje tem sua festa realizada no mês de Junho, cuja 

“trezena” inicia no dia 31 de Maio, onde as barracas de venda de produtos174 realizam 

intenso comércio, o parque é colocado nos arredores da praça da Matriz, bem como o 

famoso “Barracão de Santo Antônio”, que é administrado pelas pessoas mais envolvidas nas 

atividades da igreja e a população se reúne para comer e beber, e onde é realizado o famoso 

“leilão de Santo Antônio”, no qual as pessoas de melhores condições econômicas da cidade 

ficam competindo para “arrematar” bolos, galinhas e demais itens doados para serem 

leiloados.  

A festa se estende até o dia 13 de Junho, com a “grande procissão”, onde não 

faltam os “vivas a Santo Antônio”, e é uma oportunidade para que aqueles que possuem 

suas “raízes” na cidade aproveitem para se reencontrar durante os festejos do padroeiro, 

lembrando que essa devoção acontecia e acontece geralmente a “santos que, portanto, se 

haviam tornado símbolos dos laços sociais que ligavam as pessoas componentes de tais 

agrupamentos ou categorias” (ZALUAR, 1983. p.59). 

Os festejos de Santo Antônio passaram por muitas transformações ao longo do 

tempo, e atualmente “a ola de sistema artesanal, com sanfoneiros e zabumbeiros ao centro, 

já não existe mais. O leilão, agora é restrito aos dois últimos dias, contudo a parte material, 

que fica a cargo dos leigos, mais parece um mercado persa, onde se encontra de tudo...” 

(SIMÃO, 1996. p.98). 

É importante analisarmos a maneira como o autor acima relaciona o comércio 

com a festa do padroeiro e nos posicionarmos diante de tal análise, pois acreditamos que 

                                                        
174 Compondo a variada gama de produtos que podemos encontrar nas barracas durante a festa de Santo 

Antônio estão roupas, calçados, brinquedos, gêneros alimentícios (Sanduíches, sorvetes e etc), artigos 

religiosos (imagens de santos, terços e etc), dentre outros.  
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as barracas e a movimentação comercial que as mesmas possibilitam nesse período de festa, 

só tem a contribuir positivamente com o desenvolvimento da cidade e da religião católica 

na região do Sertão Central.  

Antes de ser uma Vila, Quixeramobim era uma fazenda ou povoação, chamada 

de Santo Antônio do Boqueirão, e recebeu o nome de Vila de Campo Maior por conta da 

Carta Régia, do Marquês de Pombal, datada de 06 de Maio de 1758, que ordenava que toda 

vila criada na colônia teria que possuir a mesma denominação de localidades que já existiam 

em Portugal, e o governador de Pernambuco, na carta de autorização para a criação da vila 

asseverava que “concedo a vossa mercê faculdade para erigir villa a povoação de 

Quixeramobim, que se denominará Villa de Campo Maior”. (SIMÃO, 1996.p.68-69). Contudo, 

segundo o mesmo autor, desde períodos mais remotos, os indígenas utilizavam a 

denominação Quixeramobim para a localidade. 

Ao analisar o período da criação da vila de Campo Maior de Quixeramobim, 

denominação que era menos utilizada pela população local, foi possível descobrirmos que: 

 

Em carta de 10 de Janeiro de 1789, o Ouvidor geral da Capitania do Ceará e 

Corregedor da Comarca, D. Manoel de Magalhães Pinto e Avellar de Barbedo, 

representou ao Governador de Pernambuco “quanto seria útil ao serviço 

publico, à administração da justiça e ao real serviço que se erigisse em Villa 

a povoação de Santo Antônio de Quixeramobim, para nella se recolherem e 

congregarem os homens vadios que como feras vivem espalhados pelos 

sertões, separados da sociedade cível...” (SOUZA, 1913, p.371). 

 

O trecho supracitado nos leva a refletir sobre a idéia de Quixeramobim ter sido 

povoada “à sombra da cruz” (SIMÃO, 1996. p.100), pois se percebe que o primeiro objetivo 

quando da criação da vila era colocar para viver lá aquelas pessoas que tinham conflitos com 

a lei, que não trabalhavam, enfim, os “vadios, malfeitores e vagabundos que infestam o paiz 

com roubos, assassinios e toda a qualidade de crimes atrozes” (PERDIGÃO, 1980. p.274). 

Contudo o objetivo da criação da vila não anula o fato da cidade ter sido 

historicamente marcada pela intensa religiosidade de seu povo, herança dos primeiros 
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ocupantes de suas terras, sendo importante citar aqui o Capitão Antônio Dias Ferreira, que 

tomou como primeira iniciativa a construção de uma Capela dedicada a Santo Antônio de 

Pádua, e “Construindo naqueles adustos sertões o pequeno templo, lançou o Capitão 

Antônio Dias Ferreira uma daquelas sementes que agiu na formação brasileira – a capela” 

(PORDEUS, 1955, p.190). 

A relação das pessoas com os santos era tão íntima (QUEIROZ, 1968) que muitos 

faziam questão de construírem seus oratórios domésticos, como forma de ficarem mais 

perto de deus e dos santos aos quais tinham devoção, santos esses que tinham 

personalidade própria, zangavam-se, eram colocados “de castigo” e etc, requerendo uma 

atenção toda especial dos fiéis. Essas atividades incluíam também o funcionamento das 

Irmandades Religiosas, que sempre estavam realizando suas novenas, procissões, missas e 

festas, demonstrando que “o espírito de religião do povo de Quixeramobim, como de todo 

sertão do Ceará, é excessivamente catholico” (SOUZA, 1914. p.228). 

A construção da capela foi, como salienta Pordeus, uma semente que ainda tinha 

muito para se desenvolver e tornar a cidade de Quixeramobim um local bastante atrativo 

pela sua intensa religiosidade, expressa pelas cinco irmandades religiosas que lá existiram, 

quais sejam: a de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Sant’Ana, Senhor Jesus do 

Bonfim, Irmandade das Almas e do Santíssimo Sacramento, que reuniam diferentes grupos 

sociais e realizavam com toda dedicação suas festas e procissões, demonstrando claramente 

uma intensa vivência do catolicismo, demonstrando que “é na ação do sagrado católico que 

a cidade se constitui em territórios de tensões e conflitos entre a representação do poder 

uno e do múltiplo” (FERREIRA; GROSSI, 2005.p.56). 

Construir Igrejas era uma preocupação constante na cidade, já que na mesma “a 

História se constrói no espaço e no edifício público” (BRESCIANI, 2002.p.30), e em 

Quixeramobim não foi diferente, pois lá muitos fiéis se preocuparam e não mediram 

esforços para erigirem locais de culto para os seus santos de devoção e demonstrarem 

assim, toda a sua religiosidade. Essa era uma das atividades na qual os membros das 
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irmandades mais se empenhavam, reunir recursos para construírem seus templos próprios, 

o que lhes proporcionava uma liberdade que, se permanecessem ligados a Igreja Matriz, 

seria difícil conseguir.  

A vila de Campo Maior passou por um processo de desenvolvimento bastante 

rápido, e no ano de 1856 foi elevada a categoria de cidade, conforme a lei abaixo: 

 

Lei nᵒ 770 de 14 de Agosto de 1856: 

                                      (Sancionada pelo vice-presidente Antonio Pereira da Cunha) 

 

Artigo único: Fica elevada à categoria de cidade a villa de Quixeramobim com 

a mesma denominação: revogadas as disposições em contrário.  

 

 O comportamento na cidade era outro elemento permeado pelo sentimento 

religioso, demonstrado através do Termo de Vereação da Câmara municipal de Campo 

Maior, de 1849, que em seu artigo 42 coloca que “Fica prohibido neste Município, o tranzito 

de carros, cavalleiros, e gados de qualquer espécie e guiados por homens entre as Igrejas e 

os cruzeiros. Os que transgredirem esta postura pagarão amulta de mil reis...”, e do código 

de posturas da cidade de Quixeramobim, de 1860, que em seu artigo de número 63, vem 

asseverar que “Fica prohibido o castigo dos escravos ou de qualquer outra pessoa, depois 

das horas de silêncio: os infractores serão multados em dous mil réis” (OLIVEIRA; BARBOSA, 

2009. p.472). 

Essa proibição do trânsito de animais nas proximidades das igrejas e cruzeiros e 

de se castigar os escravos depois das chamadas “horas de silêncio”, ou “depois da Ave-

Maria”, e até mesmo em se tratando da própria limpeza das igrejas, que ficava a cargo dos 

seus administradores, ou seja, os membros das Irmandades Religiosas, que deviam manter 

seus “patamares varridos aos sabbados e limpar todos os mattos e capim que nascerem ao 

redor dellas” (IDEM) são elementos que tornam perceptível que o processo de “limpeza” da 

cidade também estava ligado aos elementos da religião.   
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É importante observar de que forma o espaço urbano de Quixeramobim foi 

construído, e perceber também que a cidade nasce a partir de uma “segregação espacial” 

(BARROS, 2012.p. 78), que deve ser levada em consideração e possibilita a reflexão sobre o 

porquê de, por exemplo, a cidade só ser varrida até antes da Igreja do Rosário, que era o 

espaço dos negros, o que os obrigava a manterem seu local de culto sempre adequado para 

as reuniões e missas realizadas na capela. 

Ao estudarmos o universo do urbano, é fundamental percebermos as diversas 

facetas que a cidade vai tomando ao longo de seu desenvolvimento e no decorrer do tempo, 

e como os sujeitos vão atribuindo sentido aos espaços, que vão ganhando diferentes 

significações, pois se observarmos: 

 

Certos lugares (igrejas, cemitérios, passagens, cabarés) provocam formas 

precisas de conciliação ou de disputa, liberam imaginários em que a 

opinião se faz e se desfaz, exprimindo assim seu modo de apreender um 

real que é ele também distribuído lugar por lugar (FARGE, 2011. p.89). 

 

É importante pensar também na transformação que a vida religiosa proporciona 

aos sujeitos, já que a “Igreja não se apresenta como corpo estranho. Antes, realiza com os 

homens o que eles próprios, em seu íntimo, desejam fazer” (ARNS; BEOZZO, 1981. P.84). 

Essa idéia se coaduna diretamente com um dos principais motivos pelos quais se busca uma 

religião: uma mudança no “interior” de cada pessoa, que acredita que vivendo e servindo a 

“Deus” será alguém melhor.   

Refletindo sobre a prática da religião católica dentro da cidade, as igrejas 

aparecem enquanto espaços diretamente presentes na vida das pessoas, principalmente 

numa cidade do interior onde as atividades voltadas para o religioso acabavam sendo muitas 

vezes o único “lazer” que a população tinha nas suas horas vagas, por isso as igrejas são, 

dentro do período estudado, locais onde havia uma grande concentração de pessoas e onde 

se realizavam os maiores eventos que aconteciam na cidade, pois: 
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A cidade, na sua compreensão, é também sociabilidade: ela comporta atores, 

relações sociais, personagens, grupos, classes, práticas de interação e de 

oposição, ritos e festas, comportamentos e hábitos (PESAVENTO, 2007.p14). 

 

A igreja Matriz de Santo Antônio de Quixeramobim foi construída por iniciativa 

do português Antônio Dias Ferreira, que mobilizou a população da então fazenda de Santo 

Antônio do Boqueirão em torno desse projeto. Nesse período tinha-se o costume de 

construir a capela em local próximo a casa grande e aos currais, e um dos principais motivos 

para se construir a capela era que os devotos: 

 

Alegavam estar distantes da sua Matriz – Nossa Senhora do Rosário das 

Russas – mais de trinta léguas, distância que constituía obstáculo ao 

cumprimento dos preceitos impostos pela religião – ouvir missa, freqüentar 

aos sacramentos. 

Diziam ainda, que a capela mais próxima – Nossa Senhora da Conceição do 

Banabuiú, demandava espaço de vinte léguas. Oferecia, então, Dias Ferreira, 

para patrimônio do novo templo “meya legua de terra com trinta vaccas 

cituadas” (PORDEUS, 1955.p.190). 

 

A primeira capela ficou pronta em 1732, e tratava-se de uma construção de taipa, 

que logo se deteriorou e fez com que fosse solicitada autorização a Dom Francisco Xavier 

Aranha, oitavo bispo de Olinda, para se construir outra, pois “A primeira capela se achava 

arruinada, e como pertendesse, para melhor servir adeos erigir nova...” (Idem, p.191).  
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Essa foi a primeira das diversas modificações pelas quais a matriz de Santo 

Antônio passou ao longo do tempo, reformas essas que alteraram sua estrutura original, 

conforme vemos nas imagens abaixo: 

 

 
Imagem1: Igreja Matriz de Santo Antônio   Imagem2: Igreja Matriz de Santo Antônio 

primitiva: Acervo do Prof. Marum Simão.   atualmente: Acervo Luciana Fernandes-2013 

 

A matriz do Glorioso Santo Antônio estava para além de espaço destinado a 

vivência da religião católica, pois a igreja onde já aconteciam “as festas tradicionais, servia 

de cemitério e era utilizada para as sessões do tribunal do Júri Popular e para a realização 

das eleições (SIMÃO, 1996.p.121), demonstrando sua importância como espaço de 

discussão e onde as decisões jurídicas e políticas da Vila de Campo Maior eram tomadas, 

sem estarem desvinculadas do viver religioso. 

Por volta de 1856, ano em que Quixeramobim foi elevada a categoria de cidade, 

construiu-se o prédio da Câmara Municipal, onde a mesma ainda funciona, e as sessões do 

júri foram transferidas para lá, até a construção do prédio onde funciona o Fórum da cidade. 
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Imagem3: Prédio da câmara Municipal de Quixeramobim: Acervo: Luciana Fernandes. 

 

Passemos agora a analisar a devoção a Nossa Senhora do Rosário em 

Quixeramobim, que teve início mesmo antes da criação da Freguesia, com um altar lateral175 

na capela de Santo Antônio, como já foi mencionado, composto por “uma imagem da 

Virgem do Rosário, alfaias176 e alguns objetos do culto” (PORDEUS, 1955, p.212). O fato dos 

devotos já reunirem esses objetos expressa a sua vontade de construir uma capela própria 

para a santa, e esse comprometimento principalmente “dos pretos” é apontado no 

testamento do Capitão Antônio Dias Ferreira, conforme se segue: 

 

Os pretos tem sua imaje de Nossa Senhora do Rozário conseu ornamento 

dedamasco branco ehu cales compatena e colher de prata q. he hú comprei 

a Antonio Francisco . / / declaro que tudo o que tenho comprado com o 

dinheiro dos pretos esta ascentado em hu livro que para isofis enelle sever o 

que resta que ficara para sepagar aobra da Igreja adonde seha delevantar hu 

altar para asenhora do Rozário eselhe comsignarão vinte ecoatro sepulturas 

que tudo pagarão. (Idem, p.211). 

 

É interessante salientar que, por muito tempo a Igreja do Rosário esteve fora das 

ruas da vila de Campo Maior, sendo obrigação de quem participava das atividades ali 

                                                        
175 Os altares laterais localizavam-se na igreja matriz, e serviam para que se colocasse o(a) santo(a) 

provisoriamente até que se construísse uma capela, que serviria de sede dos encontros da Irmandade daquele 

(a) santo(a). 
176 As alfaias tratavam-se das roupas e ornamentos utilizados pelos devotos quando se festejavam aquele(a) 

santo(a), para as procissões, missas solenes e etc... 
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realizadas a manutenção e a limpeza da capela e de seus arredores, conforme o termo de 

Vereança da Câmara de Campo Maior, de 1849, que vem dispor o seguinte: “de hora 

emdiante, dito fiscal devêra unicamente tratar da limpesa dentro das Ruas desta Villa, e não 

no pátio da Igreja de Nossa Senhora do Rozario” (PORDEUS, 1955.p.212). Hoje, com o 

grande crescimento pelo qual a cidade passou, a Igreja do Rosário fica praticamente na área 

central da cidade, e tem uma particularidade, pois se encontra localizada num alto, que a 

torna bastante visível de todo o centro da cidade, e possuindo inclusive degraus para se 

subir até chegar a Igreja.   

Para além das suas paredes, existentes até hoje, a Igreja do Rosário é um “lugar 

de memória” (NORA, 1993. p.13), e é importante pensarmos em todos os eventos dos quais 

essa igreja foi palco por muito tempo e hoje já não abriga mais, porém, ver aquele espaço 

aguça a nossa imaginação e nos faz pensar que “O que impressiona mais, aqui, é o fato de 

os lugares vividos serem como presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que 

não é mais” (CERTEAU, 1990.p.189). 

A construção da Capela teve início em 1783 e foi feita num terreno doado por 

Custódio Ramos Mendes, devoto da Virgem do Rosário, que em seu testamento, datado de 

1806, dizia que “deixo a Nossa Senhora do Rosário e ao Senhor Bom Jesus do Bonfim uma 

sorte de terra que tenho na villa em igual parte...” (Idem, p.212). Outros moradores da Vila 

de Campo Maior também deixaram suas doações para Nossa Senhora do Rosário, como o 

Capitão Pedro da Cunha Lima, que em seu testamento, datado de 1786, “declaro que deixo 

de esmola para as obras da Igreja de Nossa Senhora do Rosário desta Povoação de 

Quixeramobim sincoenta mil reis” (Idem, Ibidem). Devido ter sido construída através de 

doações de fiéis, a capela de Nossa Senhora do Rosário “teve concluída sua parte principal 

em 1823” (SIMÃO, 1996.p.126). 

A preocupação com a participação da população nas atividades desempenhadas 

na Igreja do Rosário, principalmente naquelas realizadas a noite, como terços, novenas, 

ladainhas e etc e a visibilidade de tais manifestações também constituíam uma preocupação 
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dos fiéis que a freqüentavam, já que “Á noite, o pequeno templo, tinha, pelo lado externo, 

iluminação com candeias de azeite, que mais tarde foram substituídas por grandes 

lamparinas a querosene” (PORDEUS, 1956.p.80-81). Acreditamos que a preocupação com a 

iluminação também ocorria devido à capela se encontrar fora da vila e para favorecer a ida 

dos fiéis as “rezas” noturnas.  

A Igreja do Rosário também passou por modificações e reformas, porém num 

contexto diferente, conforme narra Ismael Pordeus: 

 

No ano de 1913, a frente desse templo sofreu sérios danos materiais 

advindos de uma faísca elétrica que o atingiu, ficando, porém incólume a 

imagem existente naquele oratório, fato que aos olhos do povo passou a ser 

considerado milagroso (PORDEUS, 1955.p.213). 

 

De fato encontramos nas receitas que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

recebeu no ano de 1913, sendo elas “producto das esmolas agenciadas para o consêrto do 

frontispício da Capella, em dinheiro por diversos devotos, a quantia de noventa e três mil 

seis centos reis”. Percebe-se ai uma preocupação em consertar o local de culto desses 

irmãos, que inclusive trabalhavam nesse serviço, como foi “pago a Julião Barrozo, do serviço 

e tinta para o mesmo serviço, dois mil reis”.  

Dentre as Irmandades de Quixeramobim, nos debruçamos sobre a que cultuava 

Nossa Senhora do Rosário, se reunia no consistório da Igreja que fora construída para a 

mesma santa e tinha na maioria de seus participantes pessoas negras. Vale ressaltar que a 

devoção a N.S do Rosário, em Quixeramobim fez parte da vida das pessoas por muito 

tempo, já que os documentos nos permitem afirmar que, em 1899, o culto a virgem do 

Rosário já existia na cidade há cento e quarenta e quatro anos. 

É importante salientarmos também que a Irmandade, que executava suas 

atividades na igreja cuja imagem vê-se logo abaixo possuiu um período de existência 

bastante longo, de 1755 (BEZERRA, 2009.p.134), até o fim da década de 1920, passando 
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assim, conseqüentemente, por inúmeras transformações ao longo desses anos, sendo 

inclusive, um elemento de grande importância as resistências elaboradas pelos irmãos para 

manterem a confraria funcionando enquanto a Igreja empreendia toda uma fiscalização, 

através do chamado processo de Romanização. 

 

 
Imagem 4: Igreja de Nossa Senhora do Rosário: Acervo Luciana Fernandes (2013). 

 

As Irmandades “organizavam-se para incentivar a devoção a um santo protetor e 

para proporcionar benefícios aos irmãos” (ABREU, 1999, p.34) o que possibilitava a criação 

de uma série de relações e de sociabilidades, através de impulsos religiosos (SIMMEL, 2006) 

que reuniam essas pessoas que, muitas vezes nem estavam participando das atividades 

realizadas pelas confrarias com um objetivo religioso, já que as mesmas também poderiam 

“servir como associações de classe, profissão, nacionalidade e ‘cor” (IDEM, IBIDEM). 

A confraria que cultuava Nossa Senhora do Rosário em Quixeramobim possuía, 

portanto, uma forte atuação dentro do cenário religioso da cidade, criando mecanismos 

para manter-se funcionando e possuir seu próprio templo, num momento onde, na cidade, 

só existia a igreja matriz (SIMÃO, 1996), e sua condução estava diretamente ligada a duas 

famílias negras da cidade, os Barroso e os Matias, que eram responsáveis tanto pela 

manutenção da capela quanto pela organização da festa para a Virgem do Rosário no mês 

de Outubro, portanto, dentro do recorte com o qual trabalhamos tais sujeitos tiveram que 



 

221 

 

resistir bastante a todas as imposições vindas da Igreja, para conseguirem transformar a 

irmandade em espaço de “liberdade”, já que em sua essência: 

 

Propiciava ela um ponto de reunião para os elementos de cor, que tinham a 

oportunidade, assim, de discutir e providenciar sobre assuntos relativos à 

liberdade e alforria desses elementos, ainda que em caráter individual. 

(SCARANO, 1975.p.86). 

 

                    A participação na irmandade acabava sendo, muitas vezes, para além da 

vivência do catolicismo, uma válvula de escape para um grupo que era colocado a margem 

da sociedade, e que encontrava nas reuniões da confraria uma oportunidade de fazer uma 

reflexão em conjunto e onde os diferentes sujeitos encontravam espaço para expor seu 

ponto de vista sobre a condição a qual estavam destinados a viver, e até para pensarem 

mecanismos de se ajudarem, criando diferentes sociabilidades e solidariedades dentro da 

confraria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar uma Irmandade religiosa composta por negros, originada ainda no período 

da escravidão, é um a atividade bastante desafiadora e instigante, que nos permite observar 

a partir do âmbito religioso aspectos da sociedade quixeramobinense na transição dos 

séculos XIX para o XX.  

Revisitar a casa paroquial da cidade e encontrar tantos registros desse passado lá, 

empoeirados, nos motiva ainda mais a buscarmos pesquisar e levar o que aprendermos 

sobre nosso objeto para as pessoas, mostrar a elas o quanto de história Quixeramobim tem 

a nos oferecer e nós muitas vezes não enxergamos. É uma forma de exercermos nossa 

função social de historiadores e de nos sentirmos bem por estarmos, como diz Walter 

Benjamin (1996: 224), “Salvando o passado e acendendo nele as centelhas da esperança”. 

Esperamos com esse trabalho ter possibilitado um maior conhecimento acerca 

da vida religiosa da cidade de Quixeramobim, que em muitos momentos era gerenciada a 
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partir da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a partir das suas deferentes práticas 

(CHARTIER, 1987), e permitir ao leitor observar que esses irmão criavam maneiras de se 

afirmar e de ocupar os espaços da cidade que se configurava, em detrimento de uma igreja 

que fiscalizava e tentava de todas as maneiras acabar com tais associações. Todos esses 

elementos nos levam a inferir que, muitas vezes uma pesquisa voltada para a religião abre 

possibilidades para que se analise a vida social, econômica e também as relações que os 

grupos (caso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário) mantém entre si e com as outras 

instâncias da sociedade. 

Falar da cidade de Quixeramobim passa necessariamente por uma análise da vida 

religiosa da cidade, já que sabemos que a maioria das cidades do interior do Ceará se 

desenvolveram em torno de uma igreja, como foi o caso da nossa cidade, e a nossa pesquisa 

acaba sendo, assim, uma oportunidade de mostrar que o religioso não se encontra 

desvinculado do econômico nem das demais instâncias da sociedade, quebrando com 

muitos preconceitos em relação aos estudos de história das religiões e religiosidades. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 
Por uma história do urbano 

Por uma história das sensibilidades 

 
Coordenação 
Prof. Ms. Diego Marinho de Gois – UFOPA 

 

 

O PORTO E OS VIAJANTES NA CIDADE DE NATAL (1900-1930) 

 

Fagner David da Silva177 

Giovanni Roberto Protásio Bentes Filho178 

 

INTRODUÇÃO 

 Pretende-se neste ensaio reconstituir, em linhas gerais, um pouco do processo de 

circulação de pessoas (viajantes) em Natal entre os anos 1900-1930179. Com as reformas do 

porto da capital norte-rio-grandense, observou-se um aumento no fluxo de mercadorias e 

pessoas que chegavam à cidade: uns vinham para morar, alguns para visitar e outros 

estavam apenas em trânsito. 

 Reconstituir parte do itinerário desses viajantes em Natal e suas relações sociais 

possibilita imaginar um pouco da dinâmica do cotidiano da cidade num momento em que 

os grupos políticos que administraram a capital promoveram uma série de mudanças 

materiais no seu espaço público, alterando não apenas sua fisionomia física, mas também 

as relações sociais e simbólicas dos sujeitos históricos.   

                                                        
177 Mestrando PPGH/UFRN.  
178 Graduando/UFRN 
179 Esta pesquisa é um dos resultados parciais do projeto de pesquisa sobre os transportes em Natal intitulado 

Pela terra e pelo mar: as vias de ligação e os meios de transporte que promovem a ligação de Natal a outras 

partes do Brasil e do mundo (1900-1940), coordenado pelo professor Raimundo Arrais no grupo de pesquisa 

Os Espaços na Modernidade. Pesquisa em andamento agora com o projeto intitulado O porto e a cidade: a 

cidade de Natal e sua inserção na economia e nos fluxos do mundo moderno pelas rotas do oceano (1900-1940). 
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 As obras do porto de Natal possibilitaram a entrada de navios de grande porte e, 

consequentemente, a entrada e circulação de mercadorias, pessoas e ideais vindas de outras 

partes do Brasil e do mundo passaram a ser mais intensa em Natal. A circulação viajantes 

contribuía para que novas ideias fossem divulgadas e que a cidade melhor se preparasse 

para receber hospedes vindos de diversas partes do Brasil e do mundo.  

 É no espaço público da cidade que essas mudanças se configuravam: nos 

melhoramentos materiais; nos trajetos percorridos pelos visitantes nos automóveis; nas 

recepções e saudações aos ilustres viajantes que desembarcavam no porto de Natal; nas 

apresentações dos artistas no teatro Carlos Gomes; nos passeios aos hotéis e pensões para 

almoçar ou jantar retornando aos navios para seguir viagem, ou nas reuniões aristocráticas 

desses visitantes em residências particulares. 

 Nesse sentido, parte-se da hipótese de que essa intensa movimentação de viajantes 

alterou as formas de percepção e relações sociais de parte da população natalense no 

espaço público da Cidade. Nesse sentido, o espaço público aqui pensado configura-se na 

definição trazida por Raimundo Arrais em suas duas acepções: 

 

O espaço, na sua dimensão pública e na sua materialidade, enquanto objeto 

de intervenção humana, nas suas formas, nos seus materiais, ou seja, o 

arruamento, as edificações, o chão, as águas; o espaço na sua concepção 

sociológica, relativo ao domínio da rua, das raças e das instituições que 

promovem as diversas formas de trocas que urdem a sociedade humana. 

Enfim, o que se passa fora da esfera da vida180. 

 

 

 Para esta análise serão utilizados dados quantitativos sobre os passageiros que 

chegavam a Natal ou estavam apenas em trânsito e matérias de jornais abordando aspectos 

dos viajantes por Natal. Para tanto, acompanhou-se a movimentação do fluxo de viajantes, 

                                                        
180 ARRAIS, Raimundo. O Pântano e o Riacho: A formação do espaço público no Recife do século XIX. São Paulo: 

Humanitas/FFLCH/USP, 2004. p.11. 
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mercadorias e navios no periódico A Republica, principal fonte de análise nesse estudo, em 

colunas tais como: Varias, Movimento do Porto, Hospedes e Viajantes, assim como também 

nos avisos marítimos que registravam a espera e saída de navios pelo porto de Natal.  

 

O PORTO, OS VIAJANTES E A CIDADE 

 Ao longo das três primeiras décadas do século XX, o periódico A Republica, trouxe 

nas páginas dos seus números, os avisos dos navios que chegavam e saíam de Natal, vindos 

do norte e do sul. Das principais companhias de navegação, os vapores pertencentes a Lloyd 

Brasileiro e Companhia de Navegação Costeira eram os mais frequentes. Nesse sentido, os 

navios que atracavam no porto traziam consigo um considerável fluxo de pessoas, como no 

exemplo trazido na nota divulgada do dia 07 de fevereiro de 1914:  

 

Procedente do Rio de Janeiro e escala fundeou hoje no porto desta capital, 

zarpando ás 10 horas para o norte, o paquete ‘Brazil’ do Lloyd Braszileiro, 

desembarcando aqui os seguintes passageiros: Ernesto de Arruda Mello, F. 

W. Deger e 12 de 3° classe, (Rio de Janeiro), Cassino Riccio, Vicente Orecchio, 

Cassemiro Correia e 1 de 3° classe, (Recife), Luiz Antonio Rodrigues e dr. 

Heronides de Hollanda, (Cabedello). Em transito, 30 passageiros de de 1° 

classe e 50 de 3° “181.  

 

 

 Nas colunas intituladas Hospedes e Viajantes e Varias do periódico A República, pode-

se mapear a intensidade das pessoas que chegavam a Natal em navios, vindos do Rio de 

Janeiro, Recife, Manaus, Rio Grande do Sul, além de outras cidades do Brasil. A intenção é 

perceber as mudanças no espaço urbano da cidade do Natal por meio dessa circulação de 

pessoas, mercadorias, ideias, sonhos e desejos, que muitos estavam apenas em trânsito, por 

questões profissionais, outros ficavam na cidade para morar. 

 O aumento no fluxo de pessoas e mercadorias em Natal deveu-se em grande medida 

às reformas realizadas no porto da cidade iniciadas no início do século XX, possibilitando a 

                                                        
181 A REPUBLICA, Natal 07 fev. 1914. p.1. 
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entrada de navios de maior calado no seu ancoradouro. Ressalta-se ainda, de acordo com o 

relatório do Ministro de Estado dos Negócios, Indústria, Viação e Obras Públicas, Alfredo 

Eugenio de Almeida Maia, no ano de 1901, que as obras iniciaram com os serviços de 

dragagem, montagem de rebocadores, construções de diques, construção de oficinas de 

reparação, entre outros182.  

 Cabe ressaltar que as obras do porto foram passaram por atrasos nos pedidos de 

materiais, denúncias de desvio de verba, entre outros. Além de que a comissão de 

melhoramento do porto foi extinta temporariamente no ano de 1913 pelo Governo Federal, 

tendo seu retorno no ano de 1918183. Dessa maneira, as obras do porto de Natal foram 

realizadas lentamente, com paralisações e até denúncias no jornal A Republica de desvio de 

verbas das obras do porto para outros fins.  

 Apesar dos problemas enfrentados com as reformas, Khalil Jobim evidencia a 

importância do papel que o porto de Natal teve para as elites locais no esforço de 

construção de uma “Natal cosmopolita”, destacando como a ideia de uma espacialidade 

portuária, criada nesse momento, “contribuiu para a incorporação de novos ideais, valores 

e práticas no espaço urbano natalense, alterando a própria maneira de se pensar e sentir a 

cidade”184.   

Nesse sentido, pode-se afirmar que “o porto de Natal deveria ser muito mais que um 

local para o mero desembarque de navios. Ele deveria se integrar a cidade, apresentando-a 

aos viajantes e representando esta nova Natal tão sonhada pelas elites locais”185. 

                                                        
182 BRASIL. Relatório apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de Estado 

dos Negócios a Indústria, Viação e Obras Públicas: Alfredo Eugenio de Almeida Maia, no ano de 1901. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1901.p.555. 
183 SIMONINI, Yuri. Ribeira, técnica versus natureza: Transformações em prol de um projeto de modernização 

(1860 – 1932), dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2011. 
184 JOBIM, Khalil. Em busca de uma Natal cosmopolita: as obras de melhoramento do porto de Natal e a 

construção de uma cidade moderna (1893-1913). III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades. Caicó: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES, 2013. p.3. 
185 Ibid., p.11. 
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Imagem de navio chegando a Natal. CIGARRA, vol. 3, 1928, p. 33. 

 

 A nova Natal que se desejava pelas elites locais entre os anos de 1900-1930 fazia 

parte, segundo Raimundo Arrais, de um desejo da vida coletiva natalense caracterizado 

pelos sentimentos que moviam parte de seus moradores. Trata-se de um momento marcado 

pela palavra, novo: 

 

novo é invocado a propósito de praticamente qualquer coisa: para adjetivar 

lugares, técnicas, mercadorias, ideologias. A preferência revela que as 

pessoas viviam numa atmosfera de esperança de renovação, de imensa 

excitação e curiosidade186. 

 

 

 O novo se traduzia também nos viajantes e nas mercadorias que chegavam a Natal, 

vindos de diversas partes do Brasil e do mundo. Assim, pelos avisos marítimos percebe-se 

um aumento no número de vapores que atracavam no porto da cidade, trazendo um grande 

fluxo de mercadorias. 

 A chegada de novos produtos à capital produzia novas formas de sociabilidades e 

práticas exercidas no espaço público da cidade em parte da população natalense (as elites), 

                                                        
186 ARRAIS; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930. 

Natal, RN: EDUFRN, 2008. p.11. 
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pessoas que possuam poder aquisitivo para consumir produtos importados. Assim, as 

principais lojas da cidade – A Casa Londres, Paris em Natal, Novo Mundo, dentre outras – 

associavam seus produtos nas propagandas dos jornais aos grandes centros mundiais da 

época (Paris, Londres e Nova York), considerados civilizados.  

Os produtos que chegavam a Natal produziam a sensação de que Natal estava cada 

vez mais próxima desses grandes centros, uma vez que “produtos que antes eram difíceis 

de chegar a Natal, como livros, acessórios do vestuário, gramofones, gêneros alimentícios 

importados, dentre outros, passaram a circular com maior frequência na cidade”187.  

 

 
Propaganda da loja Paris em Nata. CIGARRA, 

vol. 3, 1928, p. 46 

 

 Os navios quando atracavam no porto da capital geravam grande expectativa na 

cidade com relação às pessoas que chegavam e partiam dos navios, ou seja, os viajantes. 

Um exemplo ilustrativo dessa expectativa pode ser visível na pequena nota publicada da 

coluna Varias,  

                                                        
187 JOBIM, Khalil; SILVA, Fagner David da. O que há de mais chic e moderno : A circulação de novas mercadorias 

em Natal nas primeiras décadas do século XX. In: II Seminário Nacional Fontes Documentais e Pesquisa 

Histórica: Sociedade e Cultura, 2011, Campina Grande. p.3. 
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Deverá chegar a esta capital no vapor Manáus, esperado a 21 do corrente, a 

celebre transformista Fatima Miris que, de passagem por esta cidade, exhibir 

se á no theatro Carlos Gomes dando apenas cinco espetaculos. O Sr. Fuisa, 

secretario da alludida artista, nos declarou que se acha aberta a assignatura 

para essas recitas, obedecendo a seguinte tabella para os assignantes. 

Camarotes de frente, 20$000. Camarotes de lado, 15$000. Cadeiras de 1°, 

3$000. Cadeiras de 2°, 2$000. Frizas, 10$000188. 

 

 A artista anunciada na nota publicada do jornal fazia parte de um leque de visitantes, 

viajantes. Pessoas importantes, que por algum motivo provocava um deslumbramento e 

detinha o respeito social da elite local. Neste caso, tratava-se de uma artista respeitada, cujo 

status lhe permitia as admiradas saudações. Estas relações revelam aspectos característicos 

das cidades, regras de comportamento e cordialidade pertencentes ao campo do social. 

 O teatro Carlos Gomes, por exemlo, constitui-se nesse momento como um espaço de 

sociabilidade que deveria não apenas entreter uma plateia, mas também educar, polir os 

indivíduos e civilizar:  

 

[...] o teatro era mais do que apenas um prédio destinado às artes cênicas. 

Era um símbolo da civilização. Para a sociedade contemporânea, o teatro 

assumia um papel didático importantíssimo, era um bem necessário, grande 

responsável pela difusão do modelo de civilidade189.  

 

 

 A chegada de pessoas vindas de outros estados e outras partes do mundo promovia, 

dessa maneira, uma intensa mudança de constumes, culturas, saberes, vivências e 

experiências, os quais iam sendo incorporados naturalmente pela sociedade natalense que 

viajava e hospedava viajantes em suas residências ou em hoteis e pensões que iam sendo 

                                                        
188 AREPUBLICA, Natal, mar.1918. p.1. 
189 MARINHO, Márcia. Natal também civiliza-se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque natalense. Natal, 

RN: EDUFRN, 2011. p.83-84. 
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construídos e reformados no sentido de atender ao fluxo de pessoas que desembarcavam 

no porto de Natal.  

 Os hotéis ofereciam serviços de comodidade aos viajantes que muitas vezes 

desembarcavam no porto apenas para visitar a cidade e almoçar no hotel, retornando em 

seguida para o navio devendo seguir viagem rumo ao seu destino final. Essses eram os 

chamados passageiros em trânsito que aproveitavam o tempo de espera para circular pela 

cidade e dependendo do viajante, podiam ser recebidos no jornal ou até mesmo ser 

recepcionados por autoridades políticas. Não era raro alguns desses viajantes serem 

conduzidos por automóveis pelas princiais ruas da cidade devidamente calçadas.  

Buscava-se, dessa maneira, apresentar uma Natal moderna e civilizada ao viajante. 

Exemplo disso pode ser observado na coluna intitulada, Notas, publicada no periódico A 

Republica no dia 02 de junho de 1909. Assinada pelo pseudônimo de Epaminondas é 

apresentada uma nova cidade a ser vista pelo viajante que chegasse a capital potiguar. Por 

meio de um texto construído para enaltecer aspectos modernos da cidade, os quais teriam 

sido resultados de mais de uma década de intervenção material de um governo republicano 

comprometido com o ideal de progresso e civilidade, exigido aos padrões da época, a nova 

cidade ia sendo descortinada em um roteiro teoricamente “improvisado” pelo anfitrião 

natalense a touristesmart que seria passageira do Acre, ancorado no porto da cidade e que 

vinha do Rio de Janeiro. 

Dessa maneira,  

 

Para os viajantes que porventura chegassem à capital norte-rio-grandense, 

uma nova Natal poderia ser vislumbrada, marcada pelo progresso, 

evidenciado nas mudanças materiais realizadas na cidade, como as novas 

avenidas, jardins e edifícios que estariam seguindo os padrões do urbanismo 

moderno, no comércio, que teria sido despertado com as reformas que 
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estavam sendo desenvolvidas no porto de Natal, e com a adoção de novas 

práticas sociais adequadas a uma urbe moderna190. 

  

Na crônica nos é apresentada uma conversa entre Epaminondas e a ilustre viajante 

que acabara de conhecer dentro do bonde que corria as ruas da cidade em alta velocidade. 

Nada mais sugestivo do que apresentar uma nova cidade moderna através da vibrante 

emoção proporcionada pela velocidade do moderno meio de transporte publico há pouco 

mais de um ano inaugurado em Natal.  

 As relações sociais eram ampliadas e se tornavam mais íntimas na medida em que os 

viajantes eram hospedados em residências particulares, destacando, assim, os laços de 

amizade existentes na capital potiguar durante o período estudado. Geralmete, tais viajantes 

ao se hospedavam em casas paticulares eram conciderados individuos distintos, ilustres. 

Como nos mostra Firmino Neto que o importante comerciante, o coronel Francisco Cascudo, 

hospedou, no Principado do Tirol ou Vila Cascudo, moradia onde o intelectual Luíz da 

Câmara Cascudo viveu parte de sua juventude, hóspedes ilustres e visitantes eminentes. A 

Vila Cascudo destacava-se pela suntuosidade onde reuniões aristocráticas eram realizadas 

num clima de esplendor.  

 

Particularmente, no já citado livro O tempo e eu, de 1968, Câmara Cascudo 

descreveu sua antiga morada expondo o luxo e o requinte que a 

caracterizava. Segundo ele, o terreno era cercado por balaústres, pérgula, 

jardins, pomar de frutas raras, estábulo com vacas holandesas e estribaria 

para o seu cavalo Cossaco. Por sua vez, a casa era mobiliada com móveis 

suntuosos que haviam pertencido a Pedro Velho, possuía teto forrado, 

biblioteca, ampliações para os nove empregados, sala de visitas 

ornamentada, grande banheiro, mosaicos belgas, água encanada, lustres de 

cristal, iluminação elétrica, telefone, garagem com três carros (sendo um 

deles do próprio Cascudinho), dois salões de jantar (com mesa farta e 

                                                        
190 JOBIM, Khalil. Em busca de uma Natal cosmopolita: as obras de melhoramento do porto de Natal e a 

construção de uma cidade moderna (1893-1913). III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades. Caicó: 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CERES, 2013. p.2. 
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interminavel), despensa para bebidas e uma frequência de hóspedes ilustres 

e de visitantes eminentes191. 

  

Pode-se constatar na descrição da residência da família Cascudo, que estes visitantes 

desfrutavam de excelentes acomodações,  sendo saudados e bem recebidos no cais do 

porto. 

 A dinâmica promovida pela intensa circulação de pessoas na cidade do Natal se insere 

dentro de um novo momento vivido pela cidade inaugurado com os ideais de moderno e 

progresso, evidenciando o desejo de inserção da capital potiguar no mundo moderno 

capitalista. Desse modo, os acontecimentos promovidos aos viajantes que chegavam a Natal 

- chá dançante no Aero Clube, passeios de automóveis pelas ruas da cidade, recepções no 

porto da cidade com bandas de músicas do Batalhão de Policia Militar, espetáculos no teatro 

Carlos Gomes (hoje Alberto Maranhão), visitas e hospedagem em hotéis da cidade, dentre 

outros aspectos – contribuíram para a dinâmica de novos valores e costumes a partir da 

circulação de novas ideias. 

 

CONCLUSÃO 

Ao longo deste trabalho, analisou-se o aumento da circulação de viajantes, no início 

do século XX que, por meio das obras de melhoramento do porto, possibilitaram a entrada 

de navios de grande porte promovendo uma maior ligação entre Natal com outras partes 

do Brasil e do mundo. 

O sentimento de proximidade com os grandes centros urbanos (Paris, Londres, Nova 

York e até mesmo Rio de Janeiro e Recife), pode ser percebido em Natal por meio do 

aumento no fluxo de mercadorias, objetos de desejo daqueles que possuíam maior poder 

aquisitivo para consumir produtos importados. Esse sentimento de proximidade também 

                                                        
191 NETO, Francisco Firmino Sales. Luís Natal ou Câmara Cascudo: o autor da cidade e o espaço como autoria, 

dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, 2009. p.50 
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pode ser percebido por meio dos viajantes que circulavam pela cidade, praças, ruas, jardins, 

teatros, cafés, clubes, entre outros, introduzindo novos valores, costumes e ideais 

compartilhadas com a população natalense, as elites locais.   

Ressalta-se, que o intenso fluxo de pessoas que chegavam pelo porto de Natal e 

circulavam pela cidade modificaram a estrutura do espaço urbano como, por exemplo, as 

construções de hotéis, pensões e melhoramentos de ruas. Assim, a circulação dos viajantes, 

mercadorias e novas ideias em Natal contribuíam para a construção dos ideais de moderno, 

progresso e civilidade almejados pelas elites locais para cidade. 
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NOVA IGUAÇU POR SEUS “FILHOS ILUSTRES”:  

AS AFIGURAÇÕES DE UMA CIDADE SEGUNDO 

DEOCLÉCIO DIAS MACHADO FILHO E RUY AFRÂNIO PEIXOTO 
 

Maria Lúcia Bezerra da Silva Alexandre  

 

Durante o governo de Nilo Peçanha o revigoramento econômico pautou-se no 

recobramento do setor agrícola. As lideranças do Rio de Janeiro compartilhavam do 

movimento ruralista disseminado pelos grupos agrários de todo o Brasil. O ruralismo foi 

“especificamente definido ao longo da Primeira República [...] como um movimento 

integrado por agências e agentes dotados de uma inserção determinada na estrutura social 

agrária e sustentado por canais específicos de organização, expressão e difusão de 

demandas. [...] (MENDONÇA,1997: P.13) 

O município de Nova Iguaçu ganhou parte dos incentivos agrícolas aplicados no 

estado do Rio de Janeiro. A atuação de Nilo Peçanha revitalizou a agricultura estadual, sendo 

o cultivo da laranja uma das culturas mais incentivadas. A implementação da citricultura em 

Nova Iguaçu pelo governo Nilo Peçanha ganhou amparo da administração municipal 

somente após investimentos estaduais. Os produtores rurais foram os grandes motivadores 

da produção de laranjas de forma que o município demandou importantes mudanças. 

A centralização do distrito sede se deu a partir das exigências suscitadas pela 

citricultura como: saneamento, aproveitamento de terras, estradas de ferros e incentivos 

governamentais. A construção do cerne urbano se deu em função: da ferrovia, da 

                                                        
Graduada em Licenciatura em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto 

Multidisciplinar (UFRRJ/IM) Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (PPHR/UFRRJ) Secretária do Centro de Documentação e Imagem (CEDIM) na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Instituto Multidisciplinar. Está inserida no Grupo de Estudos 

Históricos da Baixada Fluminense - Estação Baixada (GEHBAF). É membro do Conselho Editorial de CAHistória; 

Revista Discente: www.cahistória.wordpress.com. Tem especial interesse pelas discussões acerca da Baixada 

Fluminense e do Município de Nova Iguaçu, mas especificamente sobre os processos históricos que envolvam 

instituições, produção literária e intelectuais na metade do século XX.  
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transferência do centro para a estação de Maxambomba192 e pela atividade citrícola. 

Portanto, o município reuniu um grupo de medidas modernizadoras que ia de melhorias no 

distrito-sede até obras sanitaristas na região da Baixada.  

Essas mudanças se deram pelas operações federais e estaduais e apoio do poder 

local, a fim de que uma “Nova Iguaçu” fosse constituída. Segundo Amália Dias, a elite 

citricultora associou laranja a modernidade para que a mesma permanecesse na história e 

“progresso” da cidade. “Isto é, há fortes investimentos em construir uma identidade local 

entre a história do município, (a partir da história do distrito-sede) e a valorização da função 

da citricultura para o almejado progresso da região” (DIAS, 2012: P 208).  

Essa relação entre agricultura e progresso ficou evidente no conjunto de símbolos e 

representações em comemoração ao centenário municipal, em 1933. Contudo, uma nova 

conjuntura se fez nas décadas que sucederam o “sucesso” da citricultura consolidada por 

este grupo. Nova Iguaçu, entre os anos de 1950 e 1960 ganhou novos contornos territoriais, 

socioeconômicos e políticos. Este período gerou incertezas e a necessidade de reiterar o 

papel desta elite mediante as configurações que a cidade adquiriu.  

Por isso, em meados da década de 1950 os “filhos” dessa geração ruralista 

concluíram esta história acerca do município. Eles produziram uma literatura que 

completava as representações constituídas sobre a cidade no centenário. Assim, em 11 de 

agosto de 1955, a Arcádia Iguassuana de Letras (AIL) era fundada em Nova Iguaçu. A Arcádia 

realizou uma “nova” intervenção na história da cidade. As mudanças conjunturais incidiram 

sobre o grupo e fizeram com que a AIL produzisse um discurso com base nestas referências.  

Desta forma, é importante compreendermos o panorama dos 1950 e a composição 

de uma literatura pela Arcádia através das memórias de seus membros. O recorte temporal 

                                                        
192 A mudança do centro administrativo do município, da antiga Vila de Iguassú, para as margens da ferrovia 

no povoado de Maxambomba foi oficializado em 1891. Com o novo centro administrativo, Maxambomba 

tornou-se em 1916, Nova Iguassú. Posteriormente, na década de 1920 a escrita foi modificada para Nova 

Iguaçu.   
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se estende até a década de 1970, pois a documentação demonstra que o grupo fundador 

da AIL se manteve produzindo como instituição até o limiar deste período. 

 Sonali Souza aponta que a diminuição no cultivo do produto, na década de 1940, 

gerou um processo de expansão mais acentuado da malha urbana iguaçuana, pois as 

chácaras de laranjas foram progressivamente loteadas. Os “chacareiros estavam 

subordinados aos grandes proprietários, por um lado, porque arrendavam terras destes, por 

outro pelo controle exercido pelos proprietários do comércio de exportação e 

financiamento” (SOUZA, 1992: P 87)  

O município também vivenciou parte do processo de industrialização transcorrido 

em âmbito nacional, através de uma progressiva estratégia econômica, que instalou as 

chamadas indústrias de bens de consumo duráveis e de bens de capital na região. Para 

Adrianno Oliveira, “coube à Região Sudeste, representada, sobretudo por São Paulo e Rio 

de Janeiro, um papel decisivo posto que concentravam parte do investimento dessas 

indústrias.” (RODRIGUES, 2006: P 56). 

As emancipações dos antigos distritos também configuraram uma importante 

mudança de ordem administrativa e política. Os desmembramentos territoriais diminuíram 

a receita de Nova Iguaçu, além disto, forças políticas dissidentes se organizaram frente o 

município matriz e com isto alianças foram firmadas ou renovadas. A imprensa também 

ganhou novos contornos com a fundação do Correio de Maxambomba. Criado em data não 

identificada, o jornal se mostrou assíduo concorrente do Correio da Lavoura, periódico 

utilizado pelos árcades para veiculação de informações sobre a AIL. 

Estes fatores estimularam a elite remanescente da citricultura a criar associações. 

Estas instituições foram pensadas por indivíduos pertencentes ao aparelho administrativo 

local. A institucionalização de espaços como a Arcádia permitiu que a história elaborada por 

esta elite local fosse “reacendida”. As mudanças conjunturais fizeram com que os 

“descendentes” da laranja corroborassem com suas memórias, a narrativa iniciada nas 

décadas anteriores.  
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Esse grupo de intelectuais estava intrinsicamente ligado à realidade na qual estavam 

inseridos. Com isto eles asseguraram o direcionamento ideológico e cultural hegemônico 

imposto pela classe dirigente.  

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial 

no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, 

organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 

homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 

econômico, mas também no social e político (GRAMSCI, 2014: P 15) 

 

Tendo por referência à Academia Brasileira de Letras (ABL) e demais Academias 

Estaduais e Municipais, a Arcádia foi um espaço onde se concluiu sob o signo das letras um 

ciclo de “prosperidade” pretérita. Para isto o jornal Correio da Lavoura foi utilizado mais uma 

vez como difusor dos objetivos do grupo, pois as publicações sobre a Arcádia 

demonstravam muito da sociabilidade pré-existente entre os árcades e dos fins da AIL. Esse 

conjunto de intelectuais não poderia ser um grupo autônomo, mas representantes que 

conferissem consciência de si mesmos e funcionalidade no campo sociopolítico e 

economicamente dominante de Nova Iguaçu. 

Médicos, professores, advogados e jornalistas foram elencados segundo critérios 

como vínculos familiares, profissionais e principalmente de sociabilidade, a fim de que 

colocassem em prática o projeto. Estes indivíduos eram filhos de famílias vinculadas direta 

ou indiretamente ao setor agrário, mas que foram igualmente absorvidos pela nova 

estrutura econômica industrial e comercial das décadas de 1950 e 1960. A AIL se inseriu no 

momento em que o estado do Rio de Janeiro vivenciava um projeto de revalorização da 

memória agrícola que reacendeu o papel fluminense no cenário nacional. O plano teve por 

objetivo o recobramento histórico de um status baseado na principal atividade econômica 

da região.  

Em Historiografia e Identidade Fluminense, Rui Acineto Nascimento Fernandes 

demonstrou a renovação de investimentos no setor agrário fluminense durante a segunda 
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intervenção de Ernani Amaral Peixoto. Por isso as tradições e valores locais deveriam ser 

resgatados de modo que uma identidade regional se consolidasse. Os artigos produzidos 

contemplavam temáticas como municipalidades e colonização, sendo esta última uma das 

mais aplicadas à região da Baixada Fluminense.  

Demarcar as diretrizes para que ela ocorresse com êxito foi uma das maiores 

preocupações do Diretório Regional de Geografia do Estado do Rio de Janeiro, principal 

produtora da história regional do governo Amarilista. Segundo Rui Fernandes, este plano 

diretor estava alinhado com os ideais defendidos por muito intelectuais fluminenses 

materializados “em suas agremiações a Academia Fluminense de Letras, a Academia 

Niteroiense de Letras, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, o Museu Antônio Parreiras 

e as Faculdades, das décadas de 1940 e 1950.” (FERNANDES, 2009:P 3)   

Por isso, indivíduos conhecedores da realidade estadual poderiam formular 

levantamentos estatísticos e organizar publicações evidenciando os vultos e potencialidades 

fluminenses. Seguindo a proposta estadual, a Arcádia correspondeu aos anseios propostos 

pelo governo de Amaral Peixoto. A AIL traçaria um panorama das necessidades econômicas 

em mutação e daria o “reconhecimento” aos sujeitos produtores desta história. Diante disto, 

a Arcádia produziu um conjunto de obras que nos permite significar os usos políticos do 

discurso histórico no município de Nova Iguaçu entre os anos de 1950 e 1970.  

O objetivo é percebemos como a Arcádia enquadrou a cidade da segunda metade 

do século XX na literatura produzida. Como a narrativa elaborada pode ter findado o período 

dominado por um grupo que, entretanto, deixou registrado pela literatura a sua capacidade 

de produzir a história e sua atuação na mesma. Por isso faremos uma breve caracterização 

da produção dos árcades a partir de elementos como: quais informações foram destacadas 

na narrativa, cronologias e periodizações para a construção do discurso histórico.  

Trataremos especificamente das obras dos membros Deoclécio Dias Machado Filho 

e Ruy Afrânio Peixoto. Traçaremos um esboço de como os autores abordaram alguns temas 

sobre a cidade, ou seja, como suas narrativas se aproximam ou se afastam. As obras 
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produzidas pelos membros da Arcádia reúnem uma série de interesses que pode explicar o 

lugar destes autores, as palavras ditas e os seus silêncios. Possuímos um conjunto de 24 

títulos produzidos pelos árcades entre os anos de 1953 e 1994. Essas obras estavam em 

poder da família de um dos membros da AIL, o jornalista Luiz Martins Azeredo. 

Os estilos escolhidos pelos árcades demarcam outro aspecto importante dessa 

literatura. Eles perpassaram os mais variados gêneros: poesia, trovas, ficção, contos, 

memórias, biografias e peças teatrais. Notamos que os autores constituíram as narrativas 

com base em suas memórias e vivências. A capacidade em se relacionar pelo campo 

profissional e demonstrar como suas ações foram importantes na narrativa histórica 

municipal, também fica demonstradas nos textos.  

O papel desempenhado pelas famílias, instituições e principalmente pela 

administração pública aparecerem com frequência nos títulos. Comungando de valores e 

perspectivas semelhantes estes intelectuais transformaram suas memórias em literatura. 

Falar sobre a cidade em que cresceram acrescentaria a história contada por seus 

“antepassados”. 

Para discutirmos a relação entre literatura e cidade optamos por dois dentre os nove 

autores da AIL. A partir de suas reminiscências e trabalhos memorialísticos, Deoclécio Dias 

Machado Filho e Ruy Afrânio Peixoto resgataram a “identidade” produzida para o território 

e a população. Neste trabalho discutiremos O que restou dos laranjais em flor - Um livro de 

memórias bem iguaçuanas e Traços Biográficos de João Manoel Pereira da Silva de Ruy 

Afrânio Peixoto. 

A primeira foi publicada em 1970 e apresenta um conjunto de memórias do autor 

sobre a cidade como ruas e personalidades. A opção por esta segunda obra está em 

averiguaremos a revalorização de determinados personagens históricos, espaços e fatos da 

cidade.  Por meio deste título notaremos como o processo histórico é constituído, ou seja, 

quais marcos foram eleitos e por quais razões. 
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Deoclécio Dias Machado Filho ocupou em 12 de maio de 1957 a cadeira de número 

2, cujo patrono era o médico iguaçuano Elói dos Santos Andrade. Formou-se em medicina 

pela Faculdade Nacional de Medicina nos anos de 1940. Pertenceu à família fundadora do 

colégio Leopoldo Machado, tradicional instituição de ensino criada na década de 1930 e em 

funcionamento até os dias de hoje. Escreveu diversas matérias para o jornal Correio da 

Lavoura. Foi um dos árcades que mais produziram dentro da AIL.  

Escreveu diversas matérias para o jornal Correio da Lavoura. Entre os anos de 1950 

e 1970 Deoclécio Machado produziu sete obras, são elas: A sombra dos laranjais, A tradição 

de um nome (A vida social do esporte Clube Iguaçu), Nova Iguaçu, terra de gente ilustre, 

Reminiscências, Veras D’alma, No limiar do outro mundo e O que restou dos laranjais em flor 

- Um livro de memórias bem iguaçuanas.  

O segundo autor, Ruy Afrânio Peixoto foi advogado e professor. Fundou no final da 

década de 1960 o Colégio Afrânio Peixoto, atual Recanto do Fazer. A instituição de ensino 

possuía Jardim de Infância, ensino primário, ginasial, científico e normal. Assim como 

Deoclécio, Ruy Afrânio foi um assíduo colaborador do jornal Correio da Lavoura. Ao todo 

ele publicou cinco obras, são elas: Traços Biográficos de João Manoel Pereira da Silva, 

Imagens Iguaçuanas, Em cada esquina um encontro, Brique a Braque e A filha do Macumbeiro.  

A narrativa de Deoclécio Machado é memorialística e traz consigo um grande ar 

nostálgico, ou seja, sobre uma Nova Iguaçu que segundo o mesmo, não mais voltará. Em 

seu livro O que restou dos laranjais em flor o árcade narra em um dos capítulos, suas 

lembranças sobre a rua em que viveu. “E a rua Getúlio Vargas, em que morava, por acaso, 

não merece umas páginas de saudade deste livro?” (MACHADO, 1970: P 49) Na sequência 

ele elenca o nome dos que ali moraram e diz que “ [...] quase tôda a rapaziada da atual 

geração iguaçuana possui ou já possuiu ligação de parentesco com os antigos moradores 

da famosa e tradicional rua da Cadeia” [grifo meu] (IBIDEM, 1970:P 49) 

Posteriormente ele completa que a rua se tornaria a dos “Cartórios” e que 80% dos 

tabeliões ali residiram com a presença dos advogados. Segundo Deoclécio, o endereço 
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concentrava boa parte dos acontecimentos da cidade, pois nela estavam os “médicos, 

advogados, juízes, promotores, delegados, soldados carcereiros e políticos” (IBIDEM, 1970: 

P. 50) Em suas palavras:  

 

Tal rua, aparentemente despretensiosa, reta e curta, deve ter influído muito 

no destino profissional de muitos de seus moradores, na maioria advogados, 

hoje pessoas quem, na juventude, teriam se impressionado com os grandes 

vultos que por ela desfilaram no exercício de suas longas atividades 

tribunícias (IBIDEM, 1970: P 50)  

 

A rua descrita pelo árcade está localizada no centro do município de Nova Iguaçu 

até os dias atuais. Esse endereço reuniu as residências da elite agrária durante os anos 1920 

e 1940, e teve sua formação constituída durante consolidação da citricultura na cidade. Ela 

foi delimitada pela linha férrea, de um lado a moradia das famílias “fundadoras” de Nova 

Iguaçu e do outro o centro comercial e moradores dos bairros mais proletários. 

Como já explicitado, os membros da Arcádia são filhos de uma geração ruralista que 

demarcou culturalmente e fisicamente seus espaços de poder na cidade. Por isso quando 

Deoclécio diz que “quase toda a rapaziada da atual geração possui ou possuiu ligação de 

parentesco” as pessoas da rua Getúlio Vargas, não é por acaso. Ali se concentraram boa 

parte dos descendentes da “idade de ouro”, bem como suas famílias e espaços de atuação. 

O árcade também sinaliza que a rua concentrou parte dos profissionais liberais da 

cidade. Muitos dos arcadianos seguiram a carreira médica, jurista, jornalística ou política. Em 

geral, eles exerceram as profissões mais frequentes na família. Deram prosseguimento aos 

negócios deixado pelos pais e avós. Por isso Deoclécio Machado colocou que a juventude 

se inspirou nos “grandes vultos” que ali frequentaram a rua descrita por ele. A finalidade era 

exacerbar a imagem e “tradição” criada em torno de figuras do inicio do século XX. “[...] 

daqueles homens que agitavam as autoridades, movimentando a urbe, intranquilizando ou 

revolvendo o seu meio social com as atitudes que, boas ou más, davam vida à cidade [...]” 

(IBIDEM, 1970: P 51) 
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A Arcádia foi fundada com o objetivo de destacar as ações de um grupo dominante 

que se encontrava em um cenário de mudanças. De acordo com o autor, essa elite constituiu 

um conjunto de valores e práticas que deram sentido a cidade. Esse direcionamento teve 

êxito, pois imprimiu sua participação como agente transformador na história de Nova 

Iguaçu. Enaltecer o papel desempenhado pelos membros dessa elite e as atividades 

vinculadas a ela fez com que o “corolário” fosse rememorado mediante um futuro ainda 

indefinido. 

A obra Traços Biográficos de João Manoel Pereira da Silva, de Ruy Afrânio Peixoto 

também enfatiza a trajetória de João Manoel Pereira da Silva e mudanças sofridas pela 

região no século XIX. Este último era o patrono da cadeira ocupada pelo árcade. A obra 

contém 32 páginas e se inicia com a origem familiar do biografado. Segundo ao autor, os 

pais de João Manoel, Miguel Joaquim e Joaquina Rosa, chegou ao arraial de Iguaçu em 1800. 

Seu pai investiu no comércio local e ajudou a “prosperar” a região, pois “com a prosperidade, 

nova famílias eram atraídas para o arraial cuja  população também aumentava de novos 

iguaçuanos” (PEIXOTO, Ruy Afrânio, 1962: P 11) 

Em 20 de agosto de 1819 nascia o biografado e curso Direito na universidade de 

Paris. Retornou ao Brasil, onde exerceu a profissão e cargos públicos. Durante a narrativa o 

árcade se propõe a elencar as atividades exercidas por João Manoel Pereira da Silva, bem 

como as transformações sofridas pela região ao longo do século XIX. O membro da Arcádia 

aponta o crescimento populacional, a rede das principais famílias constituídas, epidemias, a 

chegada da ferrovia e transferência do distrito-sede do município.  “Talvez o próprio Pereira 

da Silva não soubesse que, promovendo com a estrada de ferro, o progresso de 

Maxambomba, a atual Nova Iguaçu, estaria promovendo também o declínio da Vila de 

Iguaçu” (IBIDEM, 1962: P 23) 

A perspectiva foi associar as mudanças sofridas por Nova Iguaçu e a relação delas 

com o desempenho de alguns sujeitos e o seu contexto. Ambos elegem um espaço físico, 

no caso de Deoclécio Machado é uma rua e Ruy Afrânio a mudança do cerne urbano do 
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município, contudo ambos identificam como indivíduos pertencentes a uma elite 

organizaram o espaço citadino em torno de suas demandas. No século XVIII e XIX isto se 

deu pelo comércio e ferrovia respectivamente, e no inicio do século XX pela citricultura.  

As produções fazem uma analogia em que um passado sobre a cidade precisa ser 

escrito e reiterado como forma de evidenciar um presente de “conquistas”. O objetivo é que 

esse grupo descendente da citricultura aponte como seus antepassados atuaram para 

atingir “o atual grau de progresso” do município nos anos 1950 e 1960. Porém, e ao mesmo 

tempo, os árcades não foram capazes de vislumbrar o que o futuro seria capaz de trazer 

mediante as mudanças socioeconômicas e políticas já apresentadas. Mesmo assim, é 

possível detectarmos que a nostalgia provocada visa o findar desempenhado por uma 

geração a partir da literatura. 
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A POLÍCIA E AS “PRAGAS SOCIAIS”: 

REPRESSÃO E PREVENÇÃO EM FORTALEZA (1916 – 1930) 

 

Francisco Adilson Lopes da Silva193 

 

A REPRESSÃO DA “PRAGA SOCIAL” NA FORTALEZA 

Ao se falar que o Governo buscou a ordem pública, subentende-se que ele tentou 

evitar a “desordem”, pois ela passou a ser vista como algo que impede o desenvolvimento 

de uma civilização. Na leitura de Pechman, “desta forma, a desordem provocada é 

compensada a partir do cumprimento do dever, ou melhor, a civilidade entra em cena para 

preservar a sociabilidade, revelando a postura da polícia como agente civilizatório.”194 

As instituições que policiavam a Fortaleza na época estudada, aparecem na 

documentação, justamente com o papel de agente civilizatório. Onde na configuração 

fortalezense o policiar foi mostrado na documentação como frequente e sempre tendo a 

intenção de melhorá-lo, pois “embora venha sendo executado esse serviço com alguma 

regularidade, todavia, urge a adopção de medidas conducentes a melhora-lo em proveito 

da ordem publica e da segurança da propriedade.”195 

Até o presente momento falamos em ordem, mas muitos devem se perguntar: o 

que estamos entendendo por ordem? De forma que fique claro, quando falamos em ordem 

estamos nos referindo à perspectiva de Robert Pechman que abordou a ordem: 

 

Seja no plano concreto, seja no plano imaginário – como uma das dimensões 

do novo processo de socialização, onde vão se constituindo e se 

aperfeiçoando os mecanismos de contenção, enquadramento, legitimação e 

                                                        
193 Mestrando em História pelo Mestrado Acadêmico em História (MAHIS) da Universidade Estadual do Ceará 

(UECE) – Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). 

Pesquisador do Grupo de Pesquisa Práticas Urbanas (GPPUR). 
194 PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Campinas, SP: [427], 

1999. p. 73. 
195 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1925. Ceará – Fortaleza, 1925. p. 32. 
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sedução a que é submetido todo e qualquer sujeito ou grupo que convive 

em sociedade.196 

 

Em outras cidades e claro em Fortaleza, esses mecanismos não funcionam 

continuamente em harmonia, pois “cada sociedade mobiliza e dosa à sua maneira cada um 

desses elementos, resultando, assim, em sociedades mais ou menos repressivas, mais ou 

menos disciplinares, ou mais ou menos liberais.”197 Nas palavras de Pechman essa 

compreensão sobre a ordem é importante pelo fato de possibilitar um entendimento do 

processo de formação de uma ordem urbana moderna. 

Assim, o autor colocou a ordem como pertencente a “um mecanismo bem mais 

amplo e que, por isso mesmo, não se auto-explica”, trazendo a ordem para uma reflexão 

que se possa analisar a sua dinâmica.198 Nessa perspectiva ele se refere à compreensão do 

“processo civilizador” de Norbert Elias, como o conceito que permite dar conta de múltiplas 

dimensões sociais. 

No cenário urbano, encontramos a polícia como a salvaguarda dessa ordem 

pública que o Estado buscou, pois a polícia era considerada: 

 

A garantia de todos os direitos, respeitados e assegurados por criteriosas 

medidas de ordem, sob a orientação superior de espirito de justiça e inteireza 

moral; a prevenção attenta e vigilante, impedindo a consumação das 

tentativas de subversão da ordem, firmada na sabia doutrina juridica que 

estabeleceu o principio em virtude do qual o direito de cada um não se poder 

extremar além das fronteiras de outrem.199 

 

Entre essas medidas para impedirem a desordem, ou as tentativas de subversão 

da ordem, encontramos a repressão de atos que perturbavam a “tranquilidade” social, 

                                                        
196 PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Campinas, SP: [427], 

1999. p. 34. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1926. Ceará – Fortaleza, 1926. p. 28. 
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concebida como uma sociabilidade respeitosa entre direitos individuais e coletivos 

ponderado por um senso de justiça. Como sabemos a imagem da polícia estava também 

relacionada a uma “repressão legal, energica e continuada dos delictos que se consumaram 

a despeito da rigorosa prevenção”.200 

O relatório de 1926 trata sobre a confiança que os cidadãos têm no programa de 

ordem do Governo, pois propiciou, segundo os presidentes do estado, um desenvolvimento 

do Ceará, podemos visualizar isso na seguinte passagem: 

 

A confiança dos nossos concidadãos na execução integral desse programma 

de ordem e justiça que o Governo vem cumprindo com a indispensavel 

continuidade e perseverança, proporcionaram ao nosso Estado os beneficios 

de uma tranquillidade propicia ao intenso desenvolvimento da operosidade 

da sua laboriosa população.201 

 

Então, em que essa repressão se manifestava? No que diz respeito, por exemplo, 

aos “menores delinquentes”, o Governo expôs como sendo entristecedora a situação “da 

infancia vagabunda, abandonada, nas ruas e nos antros”, entregues á “aprendizagem e á 

pratica da delinqüência.”202 Foi apontada como causa dessa delinquência dos menores, o 

abandono que os deixavam expostos ao exercício do crime, vistos como vítimas sem 

resistências da influência perniciosa do meio. Temos aqui uma visão determinista, de que o 

ambiente em que essas crianças estavam ditava o seu futuro. 

No entanto, achamos necessário fazermos o seguinte questionamento: O que era 

compreendido por “menores delinquentes” na época? De acordo com a análise das 

mensagens dos Governadores, podemos perceber que o “menor delinquente” seria o menor 

(criança ou adolescente) que pudesse vir a se tornar um criminoso, em decorrência do 

abandono por parte de seus responsáveis. 

                                                        
200 Idem. 
201 Idem. 
202 Idem. p. 30. 



 

251 

 

Diante desse abandono, tais menores estariam expostos às práticas degradantes 

nas ruas da Capital. Outro fator que ajuda nessa definição foi o fato de que esses menores 

eram analfabetos, com essa informação podemos supor que eram filhos de populares.  

Como verificado na mensagem de 1928, nela consta que: 

 

Esta circumstancia nasce do abandono dos menores, das suggesttões 

perniciosas que recebem quotidianamente nas viellas e nos prostibulos, do 

analphabetismo em que os deixam os próprios paes que a lucta pela vida 

obriga a não cuidarem dos filhos abandonados e pervertidos nas ruas ou nas 

casas licenciosas.203 

 

As fontes trazem a informação de que não era tão raro observar essas crianças 

vagando pela Fortaleza, consoante o relato de José Moreira da Rocha, “diariamente 

assistimos compungidos o espectaculo, altamente triste, de innumeras creanças 

perambulando pelas ruas e subúrbios da cidade, em completo abandono, enveredando-se 

pelos atalhos da vagabundagem á estrada larga do vicio.”204 

Na tentativa de resolver esse problema, que já vem de um período anterior, pois 

no ano de 1921 já existia uma preocupação em conseguir uma resolução para essa situação, 

no dia 14 de novembro de 1921 foi votada a lei nº 1.939, que autorizava o Governo a criar 

um estabelecimento que ministrasse o ensino técnico e profissional. Essa instituição 

receberia o nome de “Instituto Profissional Agrícola” e seria o lugar de destino para os 

menores delinquentes. Para esses indivíduos “moral e materialmente abandonados”, o 

instituto ministraria “educação physica, moral e intellectual; instrucção educativa; ensino 

technico de artes, officios e industrias de facil aprendizagem e instrucção profissional, 

agrícola e pastoril”.205 

                                                        
203Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 19 de maio de 1928. Ceará – Fortaleza, 1928. p. 45. 
204 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1926. Ceará – Fortaleza, 1926. p. 30. 
205 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 19 de maio de 1928. Ceará – Fortaleza, 1928. p. 31. 
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Na mensagem do ano de 1928, o problema dos menores infratores ainda 

preocupava o Governo, que pretendeu prevenir ações criminais cuidando dessa infância 

submetida às situações precárias de vida, em conformidade José Moreira disse que “a 

grande preoccupação dos criminalistas sociólogos tem sido sempre demonstrar aos homens 

de Estado que a educação profissional da infancia moralmente abandonada constitue o 

fundamento da prevenção criminal”.206 Pois se fosse feito um exame de estatística criminal, 

ele revelaria em números a preponderância de criminosos na faixa etária entre 16 a 25 anos. 

Constantemente foi destacado o abandono dos menores nos relatórios, visto 

como: a ação realizada pelos seus pais, por não cuidarem dos filhos. Infância que se 

encontrava frequentando as casas licenciosas e constantemente nas ruas, mas também do 

analfabetismo e das sugestões perniciosas vindas cotidianamente das vielas e dos vícios, 

como fatores que geravam essa circunstância. Assim, verificamos os lugares que esses 

indivíduos eram encontrados. 

Segundo o Governo era uma obra de patriotismo, e uma expressão da mais nobre 

filantropia, organizar de forma unificada um texto de lei contendo todas as necessárias 

preposições a respeito de garantir assistências aos menores abandonados e delinquentes, 

desde, a instituição até mesmo a assistência judiciária especial. 

Em 1926 foi colocado como motivo pela não concretização do instituto a 

debilidade financeira do Estado que impossibilitava essa realização, já em 1928 constou que 

as despesas para esse fim não deveriam ser regateadas, pois elas “são proficuas e 

productivas, porquanto os gastos feitos com a assistencia aos menores abandonados são 

economias com a manutenção de prisões”.207 

O instituto que foi pensado, para os menores delinquentes e abandonados, 

objetivou moldar algo nesses indivíduos, não é por menos que eles deveriam passar por 

uma educação moral como propôs tal instituto. Porém, Foucault chamou a atenção de que 

                                                        
206 Idem. p. 45. 
207 Idem. p. 46. 
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a disciplina não deve ser identificada como uma instituição nem como aparelho, a disciplina 

é uma espécie de poder, “uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto 

de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos”208 que fica 

a cargo de instituições especializadas como o pensado “Instituto Profissional Agrícola”, ou 

seja, a criação de “patronatos agrícolas” corresponderia a necessidade de resolver esse 

problema com prevenção e repressão. 

Toda essa situação é interessante, mas muitos podem estar se perguntando sobre 

a polícia, onde ela entrou nessa situação? Então, no documento de 1929, quando novamente 

foi falado sobre os menores que perambulavam pelas ruas de Fortaleza, foi mostrado que a 

Polícia devido a motivos legais não conseguia por fim a esse desregramento que esses 

menores praticavam na capital, onde frequentavam as “casas de tavolagem e outros lugares 

de perversão.” Dessa forma: 

 

A policia, por vezes, ultrapassando a orbita de suas atribuições, mas com o 

louvável objetivo de ampará-los, acautelando-lhes vitaes interesses, 

criminosamente descurados por seus Paes ou tutores, tentou retirá-los do 

caminho perigoso que palmilhavam, detendo alguns, entregando-os aos que 

por elles eram responsaveis, e confiando ainda outros á generosidades de 

pessoas que pudessem dispensar-lhes protecção.209 

 

Porém, essa medida não alcançou as metas desejadas, visto que, a polícia carecia 

de competência para ter sobre as suas mãos a “proteção” que seria exercida sobre os 

menores em Fortaleza. Porém devido ao juiz municipal da 2ª vara a quem a lei lhe dá 

atribuições sobre os menores solicitou, por oficio de 20/11/1928, ao secretário de segurança 

                                                        
208 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 39. ed. Petrópolis, 

RJ : Vozes, 2011. p. 203. 
209 Mensagem do desembargador José Carlos de Matos Peixoto, presidente do Estado do Ceará, dirigida a 

Assembléa Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1929. Ceará – Fortaleza, 1929. p. 21. 
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pública “o auxilio da policia na repressão que ia desenvolver contra os menores vagabundos 

ou mendigos.”210 

Com isso, o secretário de polícia colocou à disposição os guardas requisitados, 

“sendo estes investidos das funcções de commissarios de menores, iniciando-se, sem 

demora, o serviço de detenção dos que eram encontrados vagando pelas ruas da cidade e 

o recolhimento dos mesmos á “Estação Experimental”, que funcionava no sitio S. Antonio”.211 

Depois dessa medida até a data do relatório, o Governo falou da apreensão de 

48 menores, que foram remetidos para a “Estação Experimental”, onde deveriam receber 

relativo conforto moral e material além de trabalharem com remuneração, segundo o 

mesmo relatório. Então, deve-se perguntar: dessa vez a medida surtiu efeito? 

Não sabemos realmente até que ponto a expectativa foi alcançada, visto que, 

temos apenas como documentação em análise as mensagens dos presidentes do Ceará, que 

enquanto fonte deve-se ter cuidado na sua leitura como qualquer outro tipo de documento, 

ou seja, é um discurso subjetivo, podendo ser tendencioso ou não por parte do Governo, 

mas que apresentou a seguinte situação: 

 

Graças ás medidas postas em pratica pelo Dr. Juiz Municipal da 2ª vara, de 

perfeito accordo com a policia, já não se observa o espectaculo deprimente 

de menores pervagarem, ociosamente, pelas ruas da cidade a implorarem a 

caridade publica, como antes acontecia.212 

 

Portanto, como observado, a ação da polícia, em acordo com o magistrado, foi 

otimizada ao colocar que não eram mais encontrados no palco urbano de Fortaleza os 

menores vagando pelas ruas desta cidade a mendigarem por caridade das pessoas. Até que 

ponto esse problema foi resolvido? Não temos como responder com exatidão através 
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somente da análise das mensagens trabalhadas aqui, requereria que o artigo trilhasse outras 

fontes. 

Como observado, a polícia era um mecanismo que serviu para a manutenção da 

ordem social, assumindo o papel de “guardiã” da sociedade, ao agir para manter a ordem 

social ela buscou também manter a sociabilidade das pessoas, afastando indivíduos como 

os menores delinqüentes que perturbavam a vivência na cidade. 

Pechman, ao tratar do vadio, mostrou que “o vadio é próprio da cidade e é 

identificado a seu espaço físico”, em contrapartida o homem civilizado era “associado a um 

espaço social, a ‘boa sociedade’ que paira sobre a cidade.”213 Assim, nesse momento não 

devemos esquecer que os indivíduos viveram em uma sociedade do trabalho, marcada pelo 

ritmo do mundo burguês, que considerava “inimigos” os seres que iam contra essa 

sociedade, como por exemplo, os vadios. 

No espaço urbano, segundo Pechman, a busca pela “sobrevivência faz do vadio 

um rude, um desclassificado social”.214 Nas mensagens, encontramos referência a esse 

desclassificado social que estava associado à prática da vagabundagem, expressão da 

desordem por ser contrário à ordem do trabalho, ou seja, o “vagabundo”.  

A vagabundagem foi vista como sendo um ato preparatório ao invés de um delito 

consumado. José Moreira da Rocha citou Drioux no relatório de 1927, sobre: 

 

‘A repressão da vagabundagem tem, antes de tudo, caracter preventivo; 

presume-se, judiciosamente, que o individuo, vivendo assim, será levado, por 

suas necessidades e ociosidade, a commetter crimes e delictos ou, pelo 

menos, a viver como parasita da sociedade, repellindo a lei do trabalho, que 

se impõe a todos.’215 

 

                                                        
213 PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Campinas, SP: [427], 

1999. p. 92. 
214 Idem. 
215 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1927. Ceará – Fortaleza, 1927. p. 27. 
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A preocupação se baseou em que a vagabundagem era o início para que o 

homem deslizasse e acabasse indo para a mendicância, e depois para o crime, que tanto 

causa transtornos à cidade, pois “é perigoso o individuo que não tenha meios de 

subsistencia, nem domicilio ou profissão, conceito que Macé exprimiu, por outras palavras, 

dizendo que o vagabundo contem em si o estofo de um malfeitor e vem a sê-lo, cedo ou 

tarde”.216 

É interessante o fato de colocarem por motivo de pena injusta e desmoralizante, 

o menor delinquente ou mesmo o vagabundo iguais ao “malfeitor contumaz”, daí, ser 

preciso difernciá-los. Assim, foi atribuída à sociedade a função de organizar sua defesa 

contra os “malfeitores”, como se vê: 

 

A sociedade cumpre organizar a sua defesa mais intelligentemente, partindo 

da discriminação entre o infeliz, o invalido e o criminoso para instaurar, 

conforme o caso, as suas medidas, que serão repressivas, em se tratando de 

indivíduos perversos, e de amparo e incentivo, em se tratando de menores 

ou desoccupados. Importa fazer essa distincção em institutos que 

funccionem com regularidade, e sob a directa e cuidadosa inspecção da 

autoridade.217 

 

Entretanto, no ano de 1927 esse assunto continuava sem solução, o que foi pelo 

menos aparentemente resolvido depois. Então, podemos concluir que esses indivíduos não 

desejados eram classificados com o objetivo de distingui-los para que a repressão que 

incidia sobre eles fosse otimizada, por exemplo, temos a “Caixa de Esmolas” como medida 

de repressão contra a mendicância. 

Através da “Caixa de Esmolas” que objetivou combater essa realidade, foi 

apresentada como “a maneira de resolver do modo melhor e mais efficaz o problema da 

mendicancia, dentro dos recursos e das possibilidades de que dispomos, é a da instituição 
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da Caixa de Esmolas”. Mas para que fique claro, devemos responder a seguinte pergunta: O 

que era a caixa de esmolas? Segundo consta na documentação: 

 

A Caixa de Esmolas implica num feliz consorcio da acção da Policia com a 

dos particulares, no sentido de se reprimir os falsos necessitados e de se 

soccorrer aquelles que, realmente, precisam de amparo e de assistencia, 

poupando-se, ao mesmo tempo, as ruas da cidade a um espectaculo 

deprimente, qual o dos andrajosos e vadios sustentados pela caridade mal 

orientada.218 

 

Foi dito por José Moreira e José Peixoto que nos países civilizados, de forma geral, 

a assistência e a repressão devem atar-se intimamente, de forma que elas possam agir como 

complementos uma da outra, “aquella levando arrimo e sustento ao desventurado e esta 

coagindo ao trabalho indivíduos que se votam, protegidos pela esmola, a um parasitismo 

perigoso, funesto, que acaba por radicar nelles uma tendencia irresistivel para a 

ociosidade”.219 

De acordo com a documentação, isso ocorreu devido ao urbanismo, que se 

apresentou de forma atraente com as suas transformações para os vadios e os pedintes do 

interior que, pela falta de trabalho, se direcionaram para Fortaleza, todos sem nenhum tipo 

de recurso, muitos fugindo das intempéries climáticas, da pobreza. Eles enxergavam na 

capital uma oportunidade de fugirem da fome e até mesmo da morte, pois nesse período 

muitos eram vítimas de doenças.  

Essa situação faz com que cresça o número de fatores de desequilíbrio em 

Fortaleza, os presidentes do estado dizem que entre esses desclassificados muitos vezes 

imploravam à polícia um abrigo e o passe para retorno aos seus lugares de procedência, 

pois na Capital muitos acabavam por se tornarem mendigos. Diante de tal quadro que não 

era favorável, essas pessoas resolviam retornar aos seus locais de origem. 

                                                        
218 Mensagem do desembargador José Moreira da Rocha, presidente do Estado do Ceará, dirigida a Assembléa 

Legislativa do Ceará em 19 de maio de 1928. Ceará – Fortaleza, 1928. p. 46/47. 
219 Ibidem. p. 47. 
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Isso se constituiu em um problema para polícia, pois: 

 

Sem soccorro organizado na proporção do numero de mendigos a que a 

policia é obrigada a dar destino, a repressão perde em severidade, por isso 

que a maior parte dos contraventos, constituida de avariados ou morbidos, 

não pode ser atirada aos carceres, o que importaria em condemnal-os á 

perdição completa.220 

 

Ao falarmos em “perdição”, outro ponto, no qual o Estado tentou repreender foi 

o alcoolismo. Foi dito que não se tem como aludir à proporção que esse mal causa, e que 

em todas as cidades civilizadas estabelecem lutas contra esse problema social que afeta o 

bem-estar e a segurança dos cidadãos. Os efeitos do álcool não alcançavam somente 

aqueles que o bebiam, mas também as gerações desses indivíduos, contribuindo para 

desorganizações sociais. 

Segundo a nossa fonte, as ações dos Governos tanto na Europa quanto na 

América do Norte não paravam de opor-se a esse grande problema que tanto “perturbava” 

o espaço urbano, agindo por meio de leis repressivas, associações de temperança e 

institutos destinados a curarem as pessoas do álcool, “precisamente as classes trabalhadoras 

são as que mais se deixam avassalar pelo alcool, que as debilita e arrasta para o 

anniquillamento, além de lhes prejudicar a prole”.221 Porém, como o Governo combateu o 

uso do álcool? 

Para combater esse “mal”, no ano de 1929 foi realizada a “Semana Anti-Alcoolica 

– Durante a semana de 14 a 20 de outubro, instituída pela Liga de Hygiene Mental, foi, entre 

nós, levada a effeito intensa propaganda contra o uso do álcool e seus derivados”.222 

Observamos que esse alcoolismo nos relatórios foi associado à classe trabalhadora, 

chegamos a nos perguntar: por que esse combate tem o foco nos trabalhadores? 

                                                        
220 Idem. 
221 Idem. p. 48. 
222 Mensagem do desembargador José Carlos de Matos Peixoto, presidente do Estado do Ceará, dirigida a 

Assembléa Legislativa do Ceará em 1º de julho de 1930. Ceará – Fortaleza, 1930. p. 7. 
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Tentado responder esse questionamento, supomos que da mesma maneira que 

os menores delinquentes e os vagabundos, os trabalhadores que consumiam álcool, nas 

mensagens foram colocados como propensos ao crime, pois o alcoolismo, segundo a 

documentação, além de causar a loucura, o suicídio e o definhamento físico era capaz 

também de contribuir para o desenvolvimento da criminalidade nos centros urbanos e nos 

interiores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a vigilância como podemos visualizar teve um sentido de prevenir e 

reprimir, além de tentar controlar a desordem no espaço urbano de Fortaleza, recaída sobre 

grupos de indivíduos que eram vistos como sujeitos em “potenciais” por ameaçarem a 

moralidade da sociedade fortalezense, como: os vagabundos, mendigos, menores 

delinqüentes, alcoólatras, etc. Assim, para os diversos discursos a vagabundagem 

representava a desordem, em oposição ao trabalho como “a materialização da ordem, 

condição fundamental para a manutenção e reprodução da sociedade”.223 
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O ROMANCE “O POÇO DA SOLIDÃO” E A POÉTICA DO SUJEITO: 

CAMINHADAS PELA CIDADE 
 

Eva Sibéria Medeiros Arnaud224 

 Kyara Maria de Almeida Vieira225 

 

Esse artigo é um trabalho feito a quatro mãos. Tendo como inspiração o livro 

vanguardista “O Poço da Solidão”, de Marguerite Radclyffe Hall, tem como objetivos 

analisar as experiências e encontros com a diferença de Stephen Gordon na propriedade de 

Morton; discutir a cidade de Londres enquanto espaço de produção de si e da poética do 

sujeito; problematizar a cidade de Paris enquanto o lugar de encontro consigo mesma e 

com os “outros”. 

 O referido romance traz o drama de sua personagem principal, que nasceu em um 

corpo de mulher, mas não se enxergava como tal. Nascida numa propriedade rural da 

Inglaterra, mais precisamente em Morton, foi aí que Stephen Gordon viveu boa parte de sua 

vida, acreditando que este era o único espaço onde ela poderia ser ela mesma Na idade 

adulta, ao sair da casa/ propriedade q tanto amava, foi morar em Londres e depois em Paris, 

duas das maiores cidades do ocidente entre fins do século XIX e início do século XX, recorte 

temporal que demarca a trama.  

O romance “O Poço da Solidão” nos estimulou a problematizar a cidade enquanto 

espaço praticado, espaço de oportunidades de vivência/ convivência para/entre sujeitos de 

vários setores sociais, espaço que inclui e exclui. Para Certeau (1998, p. 201), o lugar é “(...) 

uma configuração instantânea de posições. Implica uma relação de estabilidade.” Seria 

possível entender o lugar como uma rua, uma praça – quando planejada e construída –, 

como a malha viária de uma cidade, ausente de significado. Já o espaço, segundo Certeau, 

seria a prática do lugar: como os sujeitos o transformam a partir das suas ocupações, 

apropriações e vivências. Os sujeitos, em seus itinerários cotidianos, simbolizam o lugar a 
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partir das interferências, tanto corporais quanto cognitivas, nessas configurações físicas. São 

os passos que moldam os lugares e os transformam em espaços (CERTEAU, 1998, p. 176).             

Marguerite Radclyffe Hall, poetisa e romancista inglesa, nasceu no Condado de Hants, 

em Bournemouth, em 1886. Faleceu em Londres, aos 7 de outubro de 1943. Radclyffe Hall 

teve algumas companheiras, e assim como sua personagem, se vestia com trajes associados 

ao masculino. Entre as companheiras de Hall, uma das mais conhecidas é Lady 

Troubridge (nascida Margot Elena Gertrude Taylor - 08 de março de 1887, falecida em 24 de 

setembro de 1963) 

Contam-se outras obras da autora Radclyffe Hall, porém sua obra-prima foi O Poço 

da Solidão. Obra discutida e causadora de grande escândalo na época de sua publicação 

(1928), teve sua publicação proibida na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas vozes de 

outros escritores levantaram-se em favor da autora e na defesa de seus direitos, 

conseguindo que um tribunal norte-americano liberasse a circulação do livro e desde então, 

tem sido amplamente divulgado devido seu valor enquanto estudo psicológico e 

sociológico.  

O romance ora abordado apresenta o tema do amor/desejo entre mulheres, mas 

possui uma trama bem mais complexa, ao detalhar as práticas cotidianas do interior da 

Inglaterra, de Londres e de Paris. Nessa perspectiva, no discurso literário, entendemos que 

a palavra é performativa, ela se duplica numa atuação da dubiedade do dizer, o que ela diz 

não é o que pode ser apanhado no primeiro momento, mas o que pode ser entrevisto ao 

longo de sua atuação, sempre numa performance do segredo, do esconder-se, da 

possibilidade de ser tudo e, no mesmo instante, ser o nada: “Tendo em vista que a literatura 

(...) implica em princípio o direito de tudo dizer e de tudo esconder, no que ela é inseparável 

de uma democracia por vir.” (DERRIDA, 1999, p. 206 apud PIMENTEL, 2012). 

           A trama de O Poço da Solidão inicia com os questionamentos de uma casa acerca 

do nascimento de seu rebento após vários anos de casamento. Decepcionados com o 

nascimento de uma filha, Stephen Gordon, os pais dão-lhe educação de um menino. Daí 
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advém toda uma série de problemas que ela tem que enfrentar em sua infância e 

adolescência. E mais dolorosa é sua situação na mocidade quando, oprimida pela sociedade, 

sofre com inquietações que não tem condições para resolver.  

            Desde seu nascimento, na propriedade rural de Morton, Stephen Gordon se percebia 

como parte daquilo tudo. As montanhas, as estações do ano, mais precisamente a primavera 

em Morton. A importância da vida livre, tanto no contato com a natureza e os animais, o 

cisne, o cavalo (Raftery e Collins). Na tradição das caçadas, Stephen era a única mulher a 

participar e era sempre a que tinha o melhor desempenho. Ainda criança, sua imersão no 

enorme jardim da propriedade permitia a Stephen um encontro com suas emoções pouco 

definidas, próprias da sua idade, mas também vinham pensamentos conflitantes que não 

eram entendidos, apenas sentidos. Estar ali, com tantas flores e inúmeras árvores que lhe 

acolhiam, faziam-na pensar na sua forma diferente de sentir-se e estar no mundo, como 

também era nesse ninho bucólico, que Stephen tentava entender como ficava constrangida 

com as provocações sofridas pelos seus vizinhos, os irmãos Violet e Robin Antrim, sempre 

fazendo-a sentir-se como um ser estranho. 

           Morton, sempre Morton. Capaz de dar sentido as suas tristezas e pensamentos não 

revelados, como, por exemplo, quando da chegada de Collins, a nova arrumadeira da Família 

Gordon, que deixou Stephen hipnotizada ao vê-la pela primeira vez. Por que sentia como se 

nada mais em Morton existisse, apenas a jovem Collins? Qual a origem desse sentimento 

tão bom e tão asfixiante? Desde a tenra idade, o desejo/amor por mulheres compunha as 

sensações de Stephen. Não apenas seu corpo tomara aspectos e atributos associados ao 

masculino, como seus desejos se orientavam para mulheres.  

           Sir Philip Gordon, sempre atento às atitudes e expressões da sua filha, que tanto 

amava e por quem enfrentaria qualquer inimigo, resolveu que deveria dá a sua filha a 

educação necessária para que a mesma conseguisse enfrentar um mundo tão cruel e mais 

precisamente, seu pai sentia que sua filha teria que vencer não apenas por ser filha de quem 

era, mas pela sua própria capacidade de lutar e argumentar em prol de si mesma. Não por 
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acaso, Sir Philip Gordon tentou se informar o quanto pode sobre as diferenças que percebia 

em sua filha, entre os autores citados na trama está Krafft Ebing, numa referência ao 

psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), que introduziu em sua obra 

conceitos como sadismo, masoquismo e fetichismo no estudo sobre o comportamento 

sexual. Foi professor de Psiquiatria da Universidade de Estrasburgo, e sua obra 

“Psychopathia Sexualis” (1886) se configurou uma das produções mais lidas e procuradas 

entre fins do século XIX e começo do XX, por aquelas pessoas que tentavam entender e se 

informar sobre as práticas da sexualidade que eram consideradas destoantes da 

heterossexualidade. Como Afirma Vieira (2014, p. 109): 

 

“Os amores lesbianos rompiam (rompem) com a moral sexual que, a partir 

do século XIX, passou a atrair o interesse de diversas áreas, como a 

Psicanálise, a Sexologia, o Direito, provocando a efusão de discursos que 

estudou, denominou, reconheceu e recriminou as práticas de algumas 

mulheres que borravam a fronteira da função biológica da procriação, e de 

sua função social de salvaguardar a família, o lar, a educação dos filhos e o 

conforto do esposo. As mulheres que exercitaram os desejos e amor por 

outras mulheres seriam as “outras” mulheres, as quais foram enquadradas 

em sexualidades perigosas.”  

 

Como um dos investimentos de Sir Philip na educação de sua filha, chegou à 

propriedade de Morton mademoiselle Pudle, considerada literalmente uma lady para a 

época, uma senhorita provida de excelente educação tanto nas leituras como na elegância 

e nos modos de portar-se. A empatia entre Stephen e srta. Pudle foi imediata, com olhares 

estranhamente familiares, e essa relação de carinho, amor, cuidado que perpetuaria por toda 

a existência de ambos. 

           Diferentemente das emoções e sentimentos emanados por sua mãe, Stephen desde 

cedo percebeu que a srta. Pudle era alguém que a aceitava como ela era, com sua 

estranheza, sua forma incomum de ser para os padrões esperados pelos Gordon e pela 

sociedade a sua volta. Mademoiselle Pudle percebeu também como sua patroa Ana Gordon 

sentia-se incomodada com a estranheza da sua filha e a falta de demonstrações de afeto e 
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carinho por parte da mãe para a filha. Srta. Pudle não poderia deixar de se solidarizar com 

Stephen, pois assim como sua própria vida, sabia das carências e angústias com as quais 

Stephen tinha que conviver. A despeito dessa opinião, a srta. Pudle não enganara-se, pois a 

sra. Gordon jamais aceitou a estranheza da sua filha, nunca se permitiu um mínimo de 

intimidade com a própria sua filha. Como sua mãe via a semelhança da filha com o pai: 

“Como se a pobre, inocente Stephen, com apenas sete anos, lhe parecesse, de certo modo, 

uma espécie de caricatura de Sir. Philip Gordon, uma reprodução dele, mas (...) defeituosa, 

mutilada, realmente falsa (...)” (HALL, 1970, p.20). 

            Mas, o tempo segue e a vida vai igualmente seguindo seu curso. Stephen sentia sua 

estranheza, porém nada podia fazer exceto conviver da melhor forma com esse fato e tentar 

deixar que a alegria de viver em Morton calasse o que não podia ser silenciado. Esse silêncio 

foi rompido quando foi expulsa, por sua mãe, da propriedade que significava tudo para 

Stephen, espaço significativo na sua construção enquanto sujeito. Porém, nada mais poderia 

ser feito, uma vez que o envolvimento com uma estrangeira casada, Ângela Crossby, que 

fora morar temporariamente naquela região, expôs a vida de Stephen de uma forma 

violenta, e desde a morte do seu pai, há mais de dez anos, Stephen não tinha se sentido tão 

sem chão como naquele momento. Deixando tudo para trás, levando consigo a força que 

algumas pessoas teimam em possuir, e a sua cuidadora e amiga inseparável: srta. Pudle. O 

destino seria Londres, onde seguindo os conselhos da sua professora/ cuidadora Pudle, 

deveria lançar mão da própria vida e tentar deixar explodir o vulcão que sempre esteve 

prestes a entrar em erupção.  

           Diferentemente da primeira experiência em solo londrino, onde Stephen e sua mãe 

tinham ido a férias, e saindo sozinha à procura de uma joalheria Stephen pode não apenas 

perceber os olhares de estranheza direcionados a sua pessoa, como também ouvindo 

algumas conversas ao pé do ouvido em relação aos seus modos de vestir e até mesmo a 

dúvida quanto a sua identidade, se homem ou mulher. Essas atitudes sempre perturbavam-

na um pouco. Mas agora seria diferente, ela estava em Londres para morar, ser 
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definitivamente alguém daquela cidade, ocuparia um espaço que um dia poderia chamar de 

seu também, assim como os demais londrinos. A escritora veio à tona e com ela algumas 

mudanças como o corte do cabelo, o modo de vestir-se, que agora Stephen fazia à sua 

maneira, sem preocupação alguma em justificar seus modos de se portar a quem quer que 

seja, e longe dos olhares de sua inquisidora mãe, foi tomando forma e deixando fluir suas 

vontades:  

 

“A vida já ensinara a Stephen uma coisa, isto é, que não se deve deixar que 

as criaturas humanas desconfiem ou percebam que a gente as receia. O 

medo de um é o estimulo de muitos, pois o primitivo instinto de dar caça aos 

outros dificilmente morre, e é melhor fazer face ao mundo do que lhe virar o 

dorso um momento que seja” (HALL, 1974, p. 244). 

 

          Mais uma vez o isolamento, a partida, o atirar-se ao desconhecido apoderou-se de 

Stephen e ela não poderia dizer não. Sua vida em Londres não mais seria possível, pois 

mesmo estando distante de Morton, vivia sob vigilância disfarçada de sua mãe, morava e 

vivia de acordo com as orientações maternas impostas à época da expulsão de Morton. Para 

Stephen isso não poderia continuar, uma vez que era agora a sua vida profissional que 

estava em jogo. Se seu primeiro romance foi um sucesso, pois através dele Stephen 

conseguiu expulsar tantos demônios que a aterrorizavam, agora um deles, sua mãe, 

permanecera e era urgente e vital acabar de vez por todas com esse tormento. A ruptura 

total a tudo que lhe ligava a Morton ocorreu. Paris era seu próximo destino. 

           Paris. Novas nuances, novas paisagens, e a premissa de poder ser ela mesma, liberta 

não apenas da sua mãe, mas de todos os sentimentos que a ela estavam associados. As 

possibilidades de novas amizades e novas formas de viver começaram a tomar corpo na vida 

de Stephen. Por ser uma escritora de renome, fazia parte de um grupo seleto de artistas, 

intelectuais e escritores que iam se tornando mais e mais próximos em decorrência da 

profissão, e assim vão se firmando novas relações.  
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Então veio a I Grande Guerra e com ela mudanças até então sem chances de 

tornarem-se realidade para alguém denominada “invertida”. A guerra começou a possibilitar 

a Stephen a ideia fixa de seguir para frente de guerra, mesmo sendo negado às mulheres 

servir nas trincheiras de linha de frente. Então Stephen entregou-se de corpo e alma ao 

serviço que era dispensado às mulheres, acudindo dessa forma ao apelo do país, onde talvez 

jamais seriam esquecida por esse ato de solidariedade. Essa oportunidade dada às mulheres 

servia de acalento para Stephen: “A guerra e a morte lhes deram um direito à vida, e a vida 

tinha um gosto bom, quase doce, jamais amargo (...) nunca mais se submeteriam, tais 

mulheres, a serem enxotadas para seus buracos e recantos (...)”. (HALL, 1974, p. 311). 

           Fim de guerra, porém não final de linha para Stephen que retorna da guerra 

acompanhada por Mary, uma relação que para os padrões daquela Paris do pós-guerra 

soava estranheza, no entanto, ambas resolveram vive-la. Morando juntas, muito embora em 

quartos separados, Stephen e Mary existiam uma para outra.            

                                

Havia muitíssimas nas suas mesmíssimas condições, mesmo ali em Paris, e 

em todas as cidades. E essas não viviam absolutamente sacrificadas, 

sacrificando     seus corpos, embrutecendo seus cérebros, tornando-se 

vítimas de suas próprias frustações. Muito pelo contrário, levavam vida 

natural (...) (HALL, 1974, p. 343).  

 

            A vida noturna de Paris propôs muitas novidades a ambas, uma vez que essa cidade, 

mais precisamente suas noites, oferecia inúmeras possibilidades de divertimento e 

socialização, entre outras pessoas as quais Stephen percebia valores além da sua “inversão”. 

Uma Paris com seus bares diversos, como o Le Narcise, que ao primeiro contato, Stephen 

surpreendeu-se por parecer mais uma prosaica reunião familiar. Mais tarde, no entanto, 

estava cheia de fregueses, gente acostumada com a vida noturna que somente houvesse 

badalado meia-noite nos relógios das igrejas de Paris, aventuravam-se pelas suas ruas.  

Vale ressaltar que os ambientes que impressionavam pela singularidade dos 

frequentadores, mais pareciam esconderijos, onde se comercializavam drogas, com a morte, 
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com o rebanho vencido dos homens, abominados pelo mundo, eram abominados por eles 

mesmos, sem qualquer salvação. Era essa a percepção que vai sendo narrada por Stephen, 

uma mudança de ótica, certa amplitude no olhar. Mas tudo isso era uma questão de 

escolhas, para todo aqueles que sentiam-se confortáveis nesses ambientes estigmatizados: 

 

(...) muitos se tornam insensíveis, muitos outros se tornam vis, mas tudo isso 

não passa de desespero (...). No entanto, aí fora existe gente feliz que dorme 

o sono dos chamados justos e direitos. E, quando acordarem, será para 

perseguir aqueles que, por causa de uma falta que não é absolutamente 

deles, foram postos à margem desde o dia em que nasceram, ficando 

privados de toda simpatia e compreensão (...). Esta gente que dorme essa 

hora é insensata, essa gente feliz (...) E quem há (...) capaz de obrigar essa 

gente refletir? (HALL, 1974, p. 442). 

 

            Podemos perceber através das experiências vividas por Stephen Gordon, adentrar 

nos embates que circundam a vida de um ser que sente-se, percebe-se e mais intensamente 

se denomina um ser “invertido”, expressão muito corrente entre fins do século XIX e começo 

do XX para se referir à pessoas com práticas da sexualidade entre iguais (homossexuais).226 

Porém nossa abordagem pretende ir além dessa constatação. Pretendemos ultrapassar 

paredes invisíveis, que nem sempre deixam entrever os meandros da experiência com a 

diferença, com quem é/ pensa/sente diferente, do incomum que insiste em permanecer 

visível, mesmo com todos os investimentos que são feitos para silencia-lo, inibi-lo, dizima-

lo. 

A análise obtida através da obra O Poço da Solidão nos permitiu observar como a 

construção dos sujeitos está atrelada aos espaços que estes podem/devem ocupar. Esses 

espaços são utilizados/apropriados/praticados de formas variadas por cada indivíduo. No 

caso particular deste trabalho, a personagem principal do romance O Poço da Solidão, 

                                                        
226 A palavra lésbica com o significado de homossexual feminina só aparece na literatura francesa por volta de 

1842, e na inglesa em 1870. No Brasil, ao menos desde 1894 o criminalista Viveiro de Castro introduziu o termo 

lésbia como sinônimo de “invertida sexual”. (MOTT, 1987, p. 10-11) Entretanto, a palavra lésbica não é 

considerada um conceito. (SWAIN, 1999; 2000) 
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Stephen Gordon, é narrada como uma mulher que desde sua mais tenra idade percebia-se 

‘diferente’, e praticava os mais variados espaços por onde transitou, na tentativa de construir 

sua poética do sujeito. 

Das angústias e inquietações vivenciadas em Morton, passando pelo isolamento e 

solidão na sua prática da escrita literária em Londres, chegando aos encontros com “os 

outros” que eram seus ‘iguais’ em Paris, a escritora Radclyffe Hall constrói sua teia narrativa 

ampliando os contornos definidos e esperados para sua personagem principal: Stephen 

Gordon é considerada uma “invertida”, mas ela é MUITO MAIS que isso. E foi em suas 

caminhadas pela cidade, especialmente Paris, que a personagem pode sentir, criar, 

experimentar outros significados para o desejo/amor entre mulheres. Era sua poética do 

sujeito: caminhadas pela cidade... 
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O JORNAL A REPUBLICA NA ESCRITA DA HISTÓRIA DA CIDADE E NA 

CONSOLIDAÇÃO DO NOVO REGIME (1889-1919) 

 

Renato Marinho Brandão Santos 

 

Em 1º de julho de 1889, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão fundou o jornal A 

Republica. O político não era republicano histórico. Longe disso. Até os últimos anos do 

Império ocupou o importante cargo de Inspetor de Saúde pública. Assumiu, na capital norte-

rio-grandense, a liderança do movimento republicano na última hora, quando a queda da 

Monarquia era considerada inevitável.  

É certo que a imagem heroicizada de líder do movimento republicano que recobre 

Pedro Velho não está sedimentada com a proclamação da República. Longas batalhas são 

travadas entre grupos políticos pelo domínio do estado – os Albuquerque Maranhão, 

liderados por Pedro Velho, e o grupo seridoense, de Januncio Nóbrega e José Bernardo – 

até que o domínio dos Albuquerque Maranhão se consolide a partir de 1895 (BUENO, 2002: 

179).  

No campo da Historiografia norte-rio-grandense, historiadores como Almir Bueno e 

Renato AMADO (2010), com olhares distintos sobre o mesmo tema, tem pesquisado sobre 

as estratégias que levaram à centralidade do grupo político liderado por Pedro Velho na 

política do Rio Grande do Norte. Cremos que o jornal A Republica seja elemento chave para 

a consolidação dos Albuquerque Maranhão e de seus aliados no poder.  

Esse periódico, que foi o de maior circulação no Rio Grande do Norte durante toda a 

primeira República, tornou-se, com a instauração do novo regime, publicação oficial do 

Partido Republicano Federal do Rio Grande do Norte (PFR-RN), responsável, portanto, por 

dar publicidade aos atos do governo estadual e também aos da Intendência Municipal de 

Natal.  

                                                        
 Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor efetivo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), desde 2012. 
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Ao menos até 1914, A Republica foi a voz dos Albuquerque Maranhão, ecoando por 

diversos municípios do Rio Grande do Norte, como vemos em notas publicadas no próprio 

jornal (buscar essas notas), que dão conta das remessas enviadas ao interior pela Estrada de 

Ferro Central do Rio Grande do Norte (EFC-RN). Nele, por exemplo, Pedro Velho se defendeu 

do golpe armado pela oposição em 1894 (A REPUBLICA, 20 out. 1894), oposição que se 

expressava pelo jornal seridoense O povo e pelo Rio Grande do Norte e O nortista, este 

nomeado posteriormente Diario de Natal, comandado pelo maior líder oposicionista do 

estado, o coronel Elias Souto.  

Pedro Velho venceu o golpe e, em 1896, ao sair do governo, os principais membros de 

sua família estavam instalados no poder, como representantes do estado no Congresso 

Nacional e no estadual, nas principais intendências, nas chefias das repartições públicas e 

secretarias do estado (BUENO, 2002: 178). A Imprensa oposicionista, por outro lado, foi 

minguando aos poucos. O Rio Grande do Norte foi o primeiro, ainda no século XIX 

(FERNANDES, 1998), a fechar as portas. O Diario, após ter tido sua tipografia quebrada em 

fevereiro de 1905 (DIARIO de Natal, 16 jul. 1905; 19 fev. 1907), foi empastelado em 1914, 

tendo o mesmo fim que a Gazeta da tarde e a Folha do Sertão. A Gazeta do Comércio, que 

também teve suas oficinas quebradas em 1905, no mesmo ataque que destruiu o Diario, 

nem durou tanto, fechando suas portas ainda na primeira década do século XX.  

Em matéria do periódico do coronel Elias Souto, vemos o cenário que marcou a política 

norte-rio-grandense no início do século XX e a imprensa oposicionista, asfixiada pelo 

pedrovelhismo:  

 

[...] Quem é adversario do governo não tem direito a nada; se apanha ou 

morre, a policia não toma conhecimento do facto; se lhe tomam os haveres, 

não encontra justiça para reivindicalos. O adversario do governo é um 

verdadeiro proscripto em sua propria patria. [...] 

Nós, o DIARIO DO NATAL, deviamos pagar carissimo o nosso arrojo.  

O sr. Pedro Velho mandou comprar pela Intendencia o predio em que habita, 

com sua familia, o coronel Elias Souto e em que tem montadas as suas 

officinas em que é publicado o DIARIO [...]. (DIARIO, 22 mar. 1906)  
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O intento de destruir a imprensa oposicionista, observado nas palavras de Elias Souto, 

esteve muito próximo de ser concluído em 1914. Como dissemos há pouco, o Diario e outros 

dois jornais de oposição foram empastelados nesse ano. O historiador Itamar de Souza, em 

sua História da República Velha no Rio Grande do Norte chega mesmo a decretar a morte da 

imprensa oposicionista no estado: “Acabou-se (...) a imprensa oposicionista do Rio Grande 

do Norte, feita por homens idealistas e corajosos” (SOUZA, 1989: 251). 

A oposição estava minada. De acordo com a Gazeta de Notícias – em matéria intitulada 

precisa-se de um chefe para a opposição no Rio G. do Norte, transcrita pel’A Republica – o 

estado era o único do país onde não havia uma oposição articulada e a política de salvação, 

empreendida por Hermes da Fonseca, havia representado a morte dos oposicionistas (A 

REPUBLICA, 13 jun. 1915). O jornal A Republica não escondia sua satisfação em dar a “boa 

nova”.  

Há certo exagero nas palavras de Souza. A imprensa oposicionista não morreu de todo. 

Em 1923, um outro jornal começa a ser publicado em Natal, a Folha do Povo, de Sandoval 

Wanderley, que critica fortemente a gestão Omar O’Grady – presidente da Intendência entre 

1924 e 1929 e primeiro prefeito da capital a partir deste ano – o que levou o seu redator-

chefe e proprietário a ser perseguido, e ao consequente fim do periódico, em 1927. 

Infelizmente, porém, não encontramos esse jornal nos arquivos locais. Desta maneira, 

conhecemos A Folha do povo apenas por intermédio d’A Republica227.  

A representação de uma capital moderna e progressista e de uma República avançada, 

democrática e preocupada com a coisa pública; de uma classe trabalhadora ordeira e 

pacífica; de uma Natal sem conflitos sociais são plasmadas no órgão oficial do PRF-RN, 

inicialmente de propriedade de Pedro Velho. Dito isso, é válido ressaltar que, 

                                                        
227 Sobre a perseguição à imprensa oposicionista no Rio Grande do Norte e a sua derrocada, ver também 

SANTOS, R. Natal outra cidade!, 2012, p. 18-19.  
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invariavelmente, os trabalhos sobre a Primeira República no Rio Grande do Norte usam A 

República como fonte de pesquisa, muitas vezes como a principal fonte.  

Isso pode ser explicado por, ao menos, três razões. A primeira é que a partir de 1913228, 

em virtude da já explanada “morte” da imprensa oposicionista, não há qualquer outro jornal 

disponível para pesquisa nos arquivos públicos do Rio Grande do Norte229. Além disso, como 

órgão oficial, responsável por dar publicidade aos atos do governo do Estado e também da 

Intendência de Natal, o jornal apresenta leis, decretos, resoluções, editais e mensagens de 

governo, entre outros documentos que são fundamentais para a se contar a História do Rio 

Grande do Norte na Primeira República. Por fim, a péssima situação dos arquivos locais, com 

inúmeros documentos se esfacelando ao simples contato com as mãos do pesquisador, faz 

com que a pesquisa a outras fontes seja muitas vezes inviável ou impossível.  

Apesar de ser amplamente utilizado, o jornal A Republica, como fonte histórica, não é 

devidamente problematizado. Não identificamos na produção historiográfica do Rio Grande 

do Norte trabalhos que se preocupem em analisar quem foram seus editores, seus redatores, 

seus gerentes; qual foi a circularidade do jornal; quem foram seus proprietários; como o 

jornal e seus membros se articularam aos arranjos políticos locais. Identificamos apenas dois 

trabalhos que se voltam para a Imprensa no Rio Grande do Norte, A Imprensa periódica no 

Rio Grande do Norte (1832-1908), cuja primeira edição data de 1908, de autoria de Luiz 

Fernandes, e Dicionário da Imprensa no Rio Grande do Norte (1909-1987), editado em 1987, 

de autoria de Manuel Rodrigues de Melo. Ambos têm formato de catálogo de fontes, 

resumindo-se a apresentarem o período em que os principais jornais locais foram 

publicados, seus editores e gerentes.   

Sem a problematização devida, A Republica é usada muitas vezes como receptáculo de 

documentos oficiais, que são extraídas cirurgicamente do jornal como se ele não fosse um 

                                                        
228 Embora o jornal Diario de Natal tenha sido empastelado apenas em 1914, as últimas edições que 

encontramos desse periódico, em nossa pesquisa, são de 1913 e já bastante escassas.  
229 Referimo-nos ao Arquivo Público estadual, ao Arquivo Público do Município de Natal e ao Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHG-RN).  
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documento, como se não tivesse uma composição própria que se articula aos documentos 

oficiais apresentados – mas também aos textos literários, às notícias da capital federal, às 

notas sobre a Europa, entre outros escritos – e cria uma imagem própria ao Rio Grande do 

Norte e à sua capital.  

Em decorrência disso, dois deslizes podem ser cometidos ao usarmos essa fonte. O 

primeiro deles é incorporar seu discurso e reproduzir a imagem que se constrói a partir dele 

do Rio Grande do Norte e da capital potiguar. O outro é, buscando problematizar a fonte, 

tomar o seu discurso como produto acabado de um determinado grupo político. 

Como dissemos, A Republica é fundada por Pedro Velho em 1889, e atende 

inicialmente aos interesses políticos do grupo familiar por ele capitaneado. Contudo, esse 

jornal não é unívoco; ele é escrito e tecido por várias mãos e, em momentos diversos, revela 

críticas à administração municipal230, em um momento em que a Intendência de Natal não 

passava de uma extensão do governo do Estado, como relatava Elias Souto (DIARIO, 08 jan. 

1905). Em outros momentos, ele cita ou transcreve matérias dos jornais de oposição e, no 

diálogo com elas, podemos perceber os julgamentos e condenações que são feitos aos que 

comandavam os destinos do Rio Grande do Norte.   

Entre essas mãos diversas que dão forma e conteúdo a A Republica estão, além das de 

Pedro Velho, as de Manoel Dantas, Henrique Castriciano, Eloy de Souza, Christovam Dantas 

e José Pinto, para ficarmos nos nomes mais vistos no jornal e que nele ocuparam posição 

de destaque. Todos os citados, com exceção, a princípio, de C. Dantas, eram membros do 

PRF-RN e ocuparam prestigiados cargos políticos, da Intendência da capital ao Senado 

                                                        
230 São várias as críticas que aparecem n’A Republica direcionadas à Intendência Municipal de Natal, 

especialmente ao longo da década de 1900 e no início da seguinte, voltadas usualmente para os serviços 

urbanos. Em 1911, por exemplo, a crise de abastecimento de carne e as péssimas condições do mercado 

público fazem com que A Republica critique diretamente o presidente da Intendência, coronel Joaquim Manoel, 

que “ainda não se dignou de lançar as suas vistas para o Mercado Publico, nestes ultimos dias. Só assim se 

comprehende a desordem que reina ali (...) (A REPUBLICA, 31 mar. 1911)”. A crítica causa espanto até ao Diario, 

que ironicamente a ela se refere como uma “acusação solene” ao presidente da Intendência (DIARIO de Natal, 

01 abr. 1911). Ver, também, SANTOS, R. Natal, outra cidade!, p. 117-169.  
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Federal. Dito isso, é significativo observar que o jornal atravessa, perfaz, a história do Rio 

Grande do Norte, de maneira muito contundente ao menos até a década de 1930, pelo que 

observamos em nossa pesquisa. Na verdade, mais do que atravessar ou perfazer essa 

história, ele também a cria, dando a ela e à sua capital um enredo próprio.  

É esse enredo criado pelo jornal, mas especialmente a própria tessitura do jornal, que 

pretendemos analisar em nossa pesquisa. Nesse sentido, desejamos estudar o formato e 

composição do jornal, investigar quem foram seus proprietários, redatores, redatores-chefes 

e gerentes, e como eles se vincularam ao cenário político local. Será fundamental, também, 

analisar a circularidade do jornal e traçar um perfil de seus leitores. Cremos que a 

compreensão da tessitura d’A Republica, partindo dos objetivos apresentados, nos permitirá 

entender com maior clareza o papel do jornal na consolidação do novo regime político no 

Rio Grande do Norte e dos grupos que comandaram a República nesse estado, apropriando-

se do jornal como principal veículo de divulgação de seus discursos.   

Sobre essa composição, podemos dizer que ela sofreu, a princípio, poucas alterações 

entre sua fundação e as primeiras décadas de funcionamento. Durante a primeira República, 

o jornal tinha quatro páginas, chegando a seis apenas na década de 1930. Em boa parte, o 

periódico, como já expusemos, era composto pela parte oficial, que ocupava 

costumeiramente pouco mais de uma página e meia (via de regra entre as páginas dois e 

três). As outras duas páginas e meia eram ocupadas com notícias e notas sobre e do PRF-

RN, sempre na primeira página; folhetins literários, normalmente presentes na quarta 

página; notas dedicadas à vida social (um esboço do que chamaríamos tempos depois de 

coluna social), comumente ao fim da primeira página; inúmeras propagandas, entre as 

páginas 3 e 4 – sua análise pode nos levar a uma melhor compreensão dos padrões de 

consumo que marcavam Natal no período chamado de Belle Époque –; a Colméia, que 

anacronicamente chamaremos de coluna, espaço em que Zé Colméia, ou José Pinto, para 

usarmos o nome de batismo, dava as suas ferroadas na oposição do Diario, mas também 

não poupava a administração municipal com críticas que geralmente ocupavam a primeira 
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página; além de crônicas, entre as quais se destacam as Coisas da terra, produzidas entre 

1907 e 1922, por Braz Contente, pseudônimo de Manoel Dantas, que se dedicava 

usualmente a uma apreciação dos costumes locais, mas não se furtava de criticar o governo 

do Estado ao tratar de assuntos ligados à política e economia.  

Esta era, em linhas gerais, a composição d’A Republica entre fins do século XIX e as 

primeiras décadas do XX. É o que chamaremos aqui, livremente, de geografia do jornal. É 

certo que essa geografia precisa ser melhor analisada. A composição brevemente exposta 

aqui guarda, em si, significado. É por isso que criticamos há pouco a extração cirúrgica de 

matérias, leis, resoluções, entre outros documentos presentes no jornal. Continente e 

conteúdo não podem ser separados.   

Na primeira página, estão as matérias ligadas ao campo político, as palavras dos líderes 

do PRF-RN, as respostas às críticas do oposicionista Diario, o que nos revela que, não 

obstante a oposição ter sido asfixiada nesse período, este jornal também tinha significativa 

circularidade, senão por que os redatores de A Republica gastariam tanto espaço, logo na 

capa do jornal, para criticar os escritos de Elias Souto e companhia? 

Ainda na primeira página está a vida social. Festas, casamentos, nascimentos, 

batizados, falecimentos, idas e vindas. Bajulação gratuita? Longe disso. Era o espaço para 

estreitar laços com os parceiros, amigos, familiares, mas também para mostrar cordialidade 

com alguns dos adversários políticos, em um ambiente – a Natal do início do século XX – 

em que governistas e opositores conviviam, por vezes fraternalmente, em espaços de lazer 

e sociabilidade como clubes, cafés e lojas maçônicas.  

Na segunda página, como já dito, a parte oficial, também com espaço privilegiado e 

extenso na geografia jornalesca. A partir daí vem as tantas outras partes a que nos referimos 

pontualmente há pouco. Mas se o continente tinha um desenho relativamente simples – 

embora, devamos frisar novamente, ele mereça ser melhor estudado – o preenchimento do 

conteúdo era tarefa extenuante. Quem nos fala sobre esse labor é o jornalista Manoel 

Dantas.  
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Redator-chefe d’A Republica no início do século XX, quando já havia mudado de lado 

e se tornado importante aliado dos Albuquerque Maranhão, Dantas proferiu, em 1909, uma 

conferência intitulada Natal daqui a cincoenta annos, sobre a qual muito já se falou. Mas o 

que se deixa normalmente escapar é a parte, no início da conferência, em que o autor tratar 

do cotidiano do trabalho no jornal e da hercúlea tarefa em conseguir “matérias de fundo”, 

como diz ele, em uma terra onde o ritmo de vida era ainda por demais lento e bem se 

assemelhava ao de uma pequena aldeia.  

Uma matéria d’A Republica, publicada em 1911, bem nos mostra o ritmo da cidade ao 

tratar dos cantões, hábito explicado e criticado por Travessão (talvez, quem sabe, o próprio 

Dantas, portador de tantos pseudônimos): 

  

Um defeito que Natal ainda não conseguiu perder totalmente é o habito 

detestavel do cantão.  

Um grupo de sujeitos reúne-se diariamente num determinado ponto, á 

calçada de determinada rua. Começam as conversas, a pelle do proximo é 

retalhada a valer, temos o cantão em plena actividade.  

São costumes de aldeia (...) (A REPUBLICA, 13 jun. 1911) 

   

Em uma cidade que não devia chegar aos vinte e cinco mil habitantes231, na qual o 

lazer maior era muitas vezes a reunião na esquina para mal dizer e achincalhar a vida alheia, 

nem sempre era simples conseguir as tais matérias de fundo, quando a ladainha política já 

estava abusando. É um destes momentos de aperreio para montar o jornal que Dantas 

rememora em sua conferência. O então redator-chefe d’A Republica deparara-se com um 

mal humorado e impaciente José Pinto, gerente do jornal que, à “queima-roupa”, lhe dissera: 

“– É meio dia e não temos matéria; os typographos estão dormindo sobre as caixas”. E 

conferenciando para cerca de 230 pessoas, Manoel Dantas ensina uma praga das mais 

brabas ao seu público:  

                                                        
231 Segundo Luís da C. Cascudo, Natal possuía, em 1900, uma população de pouco mais de 16.000 habitantes; 

em 1907, esse número era de 22.121. CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal, p. 86.   
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Os senhores, si forem supersticiosos, quando tiverem a crueldade de querer 

desgraçar um inimigo, basta rogarem-lhe uma praga:  

– Permitta Deus que sejas jornalista no Rio Grande do Norte! E, si quizerem 

uma praga rigorosa, dessas damnadas, que levam para e [sic] inferno sem 

forma nem figura de juízo, acrescentem: ‘com Zé Pinto na gerencia quando 

tem falta de materia’. (DANTAS, 2009, p. 10)    

 

A partir desse ponto, o que se segue é a reprodução de um rico diálogo capaz de nos 

revelar aspectos muito significativos do cotidiano do jornal, bem como de sua composição. 

No diálogo, Dantas questiona Zé Pinto sobre os materiais que lhe foram entregue no dia 

anterior, entre os quais estavam a “Parte official, Lições de Geographia, e aquellas excellentes 

transcripções do Jornal do Commercio [grifo do autor]” (Ibid.). Zé Pinto, ainda sério e 

preocupado, responde-lhe que aquilo não dava “pr’a meia missa”, implorando, em seguida, 

por um “artigo de fundo” (Ibid.)! E, como quem conversa consigo mesmo, em tom de 

desabafo, Dantas diz:  

 

Artigo de fundo a esta hora... sobre que? Não temos licença de divertir com 

o Diario... Sobre politica geral, corpo molle... Engrossamento ao governador 

do Estado ou ao chefe do partido, não é dia de anniversario, nem véspera de 

eleição... Melhoramentos materiaes, podem suppor que os não temos de 

sobra... Assumptos literários, não é essa a minha especialidade... Um artigo 

de fundo!... O pessoal gostará? Não seria melhor uma transcripção? (Ibid.) 

 

 

Zé Pinto mostra-se reticente em relação à proposta de Dantas e, com um “riso 

sardonico” revela críticas do público a A Republica:  

 

(...) o pessoal anda ‘trepando’ como o diabo na Republica, porque, ha quatro 

mezes, limita-se ao expediente do governo, ‘Casos e Coisas’, ‘Lições de 

Geographia’, ‘O que vae pelo mundo’, ‘Alimentos de Poupança’, ‘Cartas de 

Paris’ fabricadas aqui na redação. Dizem que é o dr. Pedro Velho embarcar 

para o Rio, não sai mais um periodo de materia redacional. (Ibid., p. 10-11)  
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A criatividade de Dantas leva à solução do problema. O redator-chefe do jornal lembra-

se do morro localizado a leste da cidade, cujas areias moviam-se com velocidade, 

espalhando-se pela urbe em virtude das fortes correntes de vento. Perigo imininente, escreve 

o autor em letras garrafais, alertando, não sem certo sensacionalismo, que a cidade poderia 

ser engolida pelas areias do morro.  

As palavras de Dantas ajudam-nos a entender como era composto o jornal, mas não 

só isso. Por meio delas podemos ver o papel do periódico para a sustentação do grupo 

político que comandava o estado e, ao mesmo tempo, uma verve crítica, direcionada ao 

governo que o sustentava: “Melhoramentos materiaes, podem suppor que os não temos de 

sobra...”. É possível também vislumbrar algo sobre o público leitor do jornal, que parecia ser 

exigente e já não mais aguentava as tão frequentes transcrições presentes no jornal: “o 

pessoal anda ‘trepando’ como o diabo na Republica”. E o que dizer das “cartas de Paris” 

fabricadas na própria redação do jornal? A crítica irônica revela a monotonia de um jornal 

que seguia o ritmo das transformações republicanas.  

Como apontamos, é também importante analisarmos que foram os proprietários d’A 

Republica para melhor compreendermos sua linha editorial e posicionamentos políticos. 

Nesse ponto, a tarefa pode parecer fácil. O jornal era propriedade de Pedro Velho e, com 

sua morte, passou para sua esposa, Petronila Maranhão. Mas uma nota no canto do jornal, 

publicada em 2 de setembro de 1912 e esquecida pela historiografia local, mostra que o 

jornal havia sido vendido nessa época, passando a ser gerido por uma sociedade anônima 

composta por diversos sócios, entre os quais destacamos Tavares de Lyra, Alberto 

Maranhão, Ferreira Chaves, Fabricio Maranhão, Manoel Dantas, Joaquim José Valentim de 

Almeida, José Mariano Pinto, o Zé Pinto, entre outros. Após assembleia, foram eleitos 

Joaquim de Almeida, como diretor-presidente da sociedade, o major José Mariano Pinto, 

como diretor-tesoureiro e Manoel Dantas como diretor-secretário. São também aprovados 

os estatutos da nova sociedade.  
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Em 1917, Ferreira Chaves era o governador do Estado. Havia sido apoiado em 1913 

pelos Albuquerque Maranhão, liderados, após a morte de Pedro Velho, por Alberto 

Maranhão e Tavares de Lyra. Mas em 1917 vem o rompimento, por razões que não cabe 

expor por hora. O fato é que o jornal tinha como sócios os três envolvidos nas querelas 

políticas que se estabelecem a partir de então e que são reproduzidas n’A Republica232. 

Como, então, dizer que o jornal tinha uma linha única? É certo que no período que 

estudamos, o jornal seguiu uma linha governista. Mas e quando o governo muda de mãos 

e o jornal não? Vemos que o jornal defende Ferreira Chaves e apresenta denúncias aos 

governos anteriores de Alberto Maranhã e Tavares de Lyra. Contudo, essas questões 

levantadas devem ser melhor analisadas, considerando que o jornal parece viver uma nova 

fase de 1912 em diante, especialmente, a partir de 1917.  

Como dissemos, deve-se considerar também que o jornal era escrito por várias mãos. 

Além dos redatores, cronistas, literatos e bacharéis também publicavam seus escritos n’A 

Republica. Estudando o cenário intelectual que marca o Recife do início do século XX, Arrais 

afirma que “poetas, romancistas e historiadores, tinham atuação certa na imprensa” e que 

“a redação dos jornais era ponto habitual da reunião de nomes reconhecidos ou de 

aspirantes (ARRAIS, 1998: 26)”. 

Gonçalves Silva, analisando o cenário literário na capital potiguar entre fins do século 

XIX e princípios do XX, afirma que 

 

O florescimento das letras potiguares foi proporcionado pelas colaborações 

de escritos nos periódicos que circulavam na cidade. Mesmo que os 

periódicos na cidade de Natal fossem de cunho político, o jornal A República, 

por exemplo, veiculou crônicas, poesia e outros gêneros literários produzidos 

pelos escritores potiguares que compunham os quadros da redação ou que 

                                                        
232 As querelas envolvendo Ferreira Chaves, e Alberto Maranhão e Tavares de Lyra podem ser vistas em várias 

matérias d’A Republica, especialmente do primeiro semestre de 1919 (ver, por exemplo, REPAROS – Sabujos e 

Imbecis, A Republica, 05 jun. 1919; TARTUFOS, __________, 05 jun. 1919). Curiosamente, os três eram membros 

da maçonaria e pertenciam à mesma loja maçônica, a 21 de Março.   
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atuavam como colaboradores do órgão político pedrovelhista (SILVA, 2013: 

266). 

 

O que Arrais chama de epidemia poética, analisando o cenário recifense, também 

contagiou a Natal da Belle Époque. Se aqui, por um lado, ela foi menos intensa – Gonçalves 

Silva fala em um “ânimo intelectual” – por outro lado a disputa por um espaço na imprensa 

deve ter sido mais acirrada, considerando que no Recife havia diversas publicações 

periódicas capazes de conter essa “epidemia poética”, ao passo que em Natal, especialmente 

a partir de 1914, A Republica se estabelece como único órgão de imprensa de grande 

circulação.  

Isso significa que o espaço do jornal foi divido por intelectuais e literatos que, muitas 

vezes, tinham opiniões divergentes. Cabe a nós pesquisar sobre cada um desses homens, 

ver suas ligações com os grupos familiares que comandaram o estado, analisar suas 

formações e redes de diálogo para entendermos melhor a composição do periódico e a 

organização da sua geografia.   
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A RIVALIDADE ENTRE O “GALO” E A “RAPOSA” NO FUTEBOL CAICOENSE 

ENTRE OS ANOS DE 1990 A 2000 

 

Galtiére José dos Santos233 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz uma análise sobre a rivalidade entre os torcedores do Atlético 

Clube Corintians (Galo) e do Caicó Esporte Clube (Raposa) no futebol caicoense na última 

década do século XX, como também das práticas de socialização dos referidos torcedores234. 

A rivalidade dentro do futebol aguça aqueles que são apaixonados por essa 

prática esportiva, que se tornou “paixão nacional”. Este esporte foi trazido para o Brasil por 

Charles Miller, brasileiro que estudava na Inglaterra e lá teve contato com o futebol e, em 

1894, trouxe uma bola e um conjunto de regras para o Brasil. A primeira partida de futebol 

no solo brasileiro foi realizada em São Paulo, no dia 14 de abril de 1895. As equipes 

participantes eram o São Paulo Railway e a Companhia de Gás (4x2) e eram formadas por 

ingleses que viviam na capital paulista. O primeiro time contava com a participação 

de Charles Miller, considerado o pai do futebol brasileiro. Inicialmente, este esporte só era 

praticado por integrantes da elite branca da cidade de São Paulo, depois que a escravidão 

foi extinta, em 1888, os negros não foram aceitos pelos clubes para a prática do esporte. 

Dessa forma, o futebol manifestava um dos problemas cruciais da transição do Império para 

a República. Só nos anos 1910, é que outros integrantes das classes sociais, inclusive os 

negros, obterão o direito de praticar o futebol235. 

                                                        
233 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: galtierejose@hotmail.com. 
234 A partir de uma experiência pessoal em dia de clássico entre ambos os times, percebemos uma disputa 

“saudável” entre eles, e, com isso, procuramos entender o motivo dessa rivalidade entre os torcedores do 

“Galo” e da “Raposa” ser “baseada na amizade”.  
235 MILL, John Robert. Charles Miller: o pai do futebol brasileiro. São Paulo: Panda Books, 2005.  
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A temática do futebol, enquanto prática de sociabilidade, vem sendo debatida 

desde o fim do século XX, e intensificado, na primeira década do século XXI, pois o futebol 

tem que ser entendido como uma instituição voltada para doutrina da não-violência, para 

uma tentativa concreta de inclusão e cidadania, mesmo que esse esporte seja compreendido 

por grupos de sujeitos, como membros de torcidas organizadas, de outra maneira, a qual, 

acabam se valendo da violência ocasionando desordens e até a morte de outros torcedores.  

No Brasil, os estudos acerca do futebol foram mais privilegiados por autores das 

Ciências Sociais, da Antropologia, da Sociologia, da Educação Física, da Economia e da 

História. O sociólogo Maurício Murad (2007) promoveu um estudo acerca das relações entre 

violência e futebol, partindo do princípio de que esse esporte não é violento em si, ao 

contrário daquilo que muitas vezes transparece no imaginário popular e na 

espetacularização da mídia.236 

No Brasil, a rivalidade entre os times de futebol varia de região para região. 

Segundo Diego Normandi Maciel Dutra e Simone Faustino da Silva (2012, p. 02), no geral, 

elas percorrem um caminho crescente, surgindo dentro do Estado, seguindo para o plano 

regional, e, por fim, os times de maior destaque conquistam prêmios237, como Campeonato 

Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial Interclube, contra seus rivais nacionais e/ou 

internacionais.  

A pesquisa tem como metodologia a perspectiva da História Oral, realizando 

entrevista gravada com o repórter, cronista esportivo e ex-presidente da torcida organizada 

                                                        
236 MURAD, Maurício. A violência e o futebol: dos estudos clássicos aos dias de hoje. Rio de Janeiro: FGV, 

2007. 
237 DUTRA, Diego Normandi Maciel; SILVA, Simone Faustino da. Futebol e rivalidade no riso e em rede: o 

Facebook como campo para antagonismo de torcidas. Fortaleza: Intercon, 2012, p. 01-15. Disponível em: 

<http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-1595-1.pdf>. Acesso em 18 de mar de 2014 as 

14h30minhs.   

http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-1595-1.pdf
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Raça Alvinegra, Janílson Alves Pessoa238, que respondeu perguntas em relação à rivalidade 

entre esses torcedores239.  

Para isso usaremos o conceito de cotidiano, com o intuito de compreender a vida 

desses sujeitos em dias de jogos. Contudo Michel de Certeau (1994, p. 37-50) pensa o 

cotidiano como lugar da invenção, no qual as pessoas comuns possuem criatividades de 

elaborar suas práticas diárias240, como por exemplo, torcer pelo seu time de futebol, 

conversas em relação ao esporte já citado e as festas. Assim, os exercícios comuns, são 

introduzidos com as experiências, as relações, as solidariedades e as lutas, para organizarem 

estes espaços, e, que as pessoas possam usufrui-los, obedecendo às normas públicas para 

viver em sociedade.  

Para Agnes Heller (1989, p. 20) a vida cotidiana é heterogênea, e sob vários 

aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e ao significado ou a importância de 

nossos tipos de atividade241, como os banhos de sol, os jogos em geral e as festas. Após, a 

Introdução temos duas seções sobre o tema: a rivalidade futebolística dos caicoenses e 

futebol e sociabilidade. Por fim, as considerações finais.  

 

A RIVALIDADE FUTEBOLÍSTICA DOS CAICOENSES  

A rivalidade entre os clubes de futebol, não só no Brasil, mas no mundo, 

historicamente, é algo interessante de se estudar, pois esta disputa entre os clubes 

brasileiros dá de uma forma mais diferente, dependendo, também, de cada região do Brasil. 

Por exemplo: a rivalidade entre os clubes das metrópoles do nosso país, de uma vez ou outra 

acaba em confrontos, principalmente pelas chamadas torcidas organizadas, como a 

                                                        
238 Os materiais produzidos na entrevista estão disponíveis no Labordoc/CERES/UFRN. 
239 As perguntas eram: Como se dava a rivalidade entre os torcedores do Corintians-RN e do Caicó em dias de 

jogos de ambos os clubes? Esta rivalidade era “saudável”, “amigável” entre os torcedores? A rivalidade dos 

torcedores do “Galo” e da “Raposa” era só dentro do Estádio ou acontecia em outros lugres, como por exemplo, 

em bares? 
240 CERTEAU, Michel de. In: _____. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, Vol. 1, 1994. 
241 HELLER, Agnes. In: _____. O cotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1989. 
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“Gaviões da Fiel” (Corinthians-SP), a “Mancha Verde” (Palmeiras-SP), a “Dragões da Real” 

(São Paulo-SP) e a “Força Jovem” (Santos-SP). Mas, nas cidades consideradas menores, a 

“rivalidade sadia” prevalece, e fica apenas na gozação quando um time rival perde uma 

partida.242 

Na cidade de Caicó, situada na região do Seridó, no Estado do Rio Grande do 

Norte, a rivalidade entre o Atlético Clube Corintians (O Galo) e o Caicó Esporte Clube (A 

Raposa), é “saudável”. Esta começou a partir da segunda metade do século XX. A rivalidade 

local entre o “Galo” e a “Raposa” na cidade de Caicó, não é tão intensa como as rivalidades 

regionais que se localizam nas capitais, como é o caso do Rio Grande do Norte, em que a 

rivalidade se centraliza nas duas maiores equipes do estado, América e ABC de Natal. Mesmo 

o Corintians-RN participando, de uma vez ou outra, de competições nacionais, como a Copa 

do Brasil e o Campeonato Brasileiro da série “D”, o Caicó nem tanto.243 Por isso que a atenção 

se centraliza na imagem desses dois clubes da capital, que, na gíria do futebol, são tidos 

como times grandes.244 

Para falarmos da rivalidade futebolística entre ambos os times caicoense, é 

preciso fazer uma breve relato histórico da fundação do Atlético Clube Corintians (Galo) e 

do Caicó Esporte Clube (Raposa). O Caicó foi fundado por um grupo de rapazes – José Linho, 

Pedro Sabino, Joaquim Fernandes, José Pereira e Zé Helinho, todos desportistas da época – em 

19 de março de 1930. Inicialmente com o nome de Itans Sport Clube, mas o nome do 

respectivo time não tem ligação com o açude da cidade, pois a sua construção teve início 

em 22 de abril de 1932. A mudança para do time para Caicó Esporte Clube, foi oficializada 

no dia 28 de junho de 1946.245 

                                                        
242 TOLEDO, Luiz Henrique. Torcidas organizadas de futebol. Campinas: Autores Associados, 2007. 
243 Para que um time de futebol participe de uma competição ele precisa de financiamento e de patrocínios. 

Quando um time de futebol não consegue esses objetivos, ele impossibilitado de competir, pois tem que pagar 

os salários de funcionários, jogadores e todas as despesas de viajem.  
244 Disponível em: <http://corintiansdecaico.blogspot.com.br>. Acesso em 15 de abr às 14h30min. 
245 Neto, Joaquim Martiniano. Fatos da história do Caicó. Natal: Coojornat, 1987, p. 40-44. 

http://corintiansdecaico.blogspot.com.br/
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O Corintians-RN foi fundado em 1963 pelo desportista Valdemir Marcelino de 

Assis, com o nome de Corintians Futebol Clube. O nome atual – Atlético Clube Corintians – 

deriva da junção do Atlético Clube de Caicó com o Corintians Futebol Clube sendo 

oficializado juridicamente somente em 1968. Com mais de 1.400 sócios, teve sua sede 

adquirida em 1977, pelo então presidente João Bosco de Medeiros. Os primeiros anos de 

existência foram de extrema dificuldade, só permanecendo em atividade devido à 

persistência de um grupo de amigos de Valdemir, realizando amistosos sem maior 

expressão.246  

As rivalidades entre os times brasileiros, especificamente Corintians-RN (o Galo) 

e o Caicó (A Raposa), não fica apenas nas arquibancadas do estádio Senador Dinarte Mariz 

(O Marizão)247, mas, também nos bares, no comércio, nas ruas e nas esquinas da cidade de 

Caicó. Nesses locais surgem as mais diversas conversas que envolvem o “Galo” e a “Raposa”, 

como a posição na tabela (relação se o Corintians-RN está na frente ou não do Caicó na 

tabela do Campeonato Estadual), o resultado do clássico entre o Atlético Clube Corintians-

RN e o Caicó Esporte Clube, e de outros jogos (Potiguar-Mossoró X Baraúnas, Alecrim X 

Santa Cruz, América X ABC), escalação dos times e os boatos sobre compra e venda de 

jogadores. 

A rivalidade entre o “Galo” e a “Raposa” é uma disputa caseira, que está “baseada 

na amizade”, onde não há discussões verbais e nem físicas entre as torcidas do Corintians-

RN e do Caicó. Para entendermos esta rivalidade entre os torcedores de ambos os times nos 

anos 1990 a 2000, é preciso voltar algumas décadas.  

Esta rivalidade se iniciou ainda quando os times eram amadores, mesmo assim, 

ambos os times tiveram disputas acirradas, tendo o Atlético Clube Corintians (Galo) 

                                                        
246 Id., NETO, 1987, p. 63-66. 
247 O Marizão é nome que dá ao único estádio de futebol na cidade de Caicó. Esse é o espaço, onde o “Galo” 

e a “Raposa” se enfrentavam na década de 1990.  
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conquistado vários títulos contra o Caicó Esporte Clube (Raposa), como a Taça Centenária 

em 1968 patrocinada pela Prefeitura Municipal de Caicó.248  

Aparentemente, a rivalidade entre os torcedores do Corintians e do Caicó até os 

anos 1990, era “amigável”. Pelo fato dos mesmos conhecerem seus rivais. Segundo Janílson 

Alves Pessoa: 

  

[...] comecei a torcer pelo Corintians-RN em 77, tinha 13/14 anos, naquela 

época, eu já comecei a ir para o estádio, já existia a rivalidade das torcidas, 

cheguei a presenciar confusões, conflitos entre a torcida do Corintians e a 

torcida do Caicó, cheguei a presenciar no próprio José Avelino e também no 

antigo Walfredo Gurgel, ali vizinho ao CDS, naquele tempo, existia isso não, 

de torcer, uma torcida saudável, eles iam pro campo, mas iam com o intuito 

de chatear um ao outro [...] 

 

Como vimos na fala de Janílson Alves Pessoa, a rivalidade entre os torcedores do 

“Galo” e da “Raposa”, não era amigável, desde os anos 1970 até os anos 1990, as disputas 

que aconteceram entre o Corintians-RN e o Caicó levaram os torcedores de forma ou de 

outra à não se basear na amizade. Isso ocorre, pelo fato da paixão pelo seu time de coração 

ser importante para ele do em relação o um amigo, e até mesmo a um familiar. 

Em dias de jogos entre o “Galo” e a “raposa”, como se dava o cotidiano desses 

torcedores? Como eles se preparavam? 

Segundo Janílson Alves Pessoa: 

 

[...] começava com a onda de esquenta turbina, a galera já começava cedo, a 

galera do Corintians-RN fazia o esquenta turbina lá no clube, a galera do 

Caicó fazia, escolhia, eu lembro que tinha uma bar do torcedor do Caicó que 

era lotado com a torcida do Caicó[...]  

 

 

                                                        
248 Ibid., NETO, 1987, p. 66. 
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De acordo com Janílson Alves Pessoa, durante o dia em que seria realizado o jogo 

entre o Corinthians-RN e o Caicó, os seus torcedores se reunia já no início da manhã do dia 

da disputa entre ambos os times, onde os mesmo iam se preparando para torcer e vibrar 

pelo seu time. Apesar de rivais, muitos desses torcedores eram familiares ou amigos uns dos 

outros. 

O estudo do homem ordinário/extraordinário se enquadra no contexto do herói 

comum, entendido, na perspectiva de análise de Michel de Certeau, como o murmúrio das 

sociedades, que aos poucos vai progredindo nas representações escritas (CERTEAU, 1994, p. 

57). O herói comum seria, por exemplo, o torcedor, que vai em dia de jogo gritar, cantar, 

chorar e torcer pelo seu time. Essas emoções se afloram mais ainda quando um jogador de 

futebol, que em algum momento durante uma partida de futebol foi decisivo, como marcar 

o gol da vitória na final. Com isso, o torcedor passa a ser um elemento fundamental de um 

time durante as suas partidas. 

O pensamento cotidiano apresenta-se repleto de pensamentos fragmentários, de 

material cognoscitivo e até de juízos que nada têm haver com a manipulação das coisas ou 

com nossas objetivações coisificadas, mas que se referem exclusivamente a nossa orientação 

social (HELLER, 1989, p. 32). Por fim, para Agnes Heller, algumas das características básicas 

da vida cotidiana seriam o pragmatismo, a espontaneidade e a imitação.  

Dado o pensamento cotidiano que é pragmático, cada uma de nossas atividades 

cotidianas faz-se acompanhar por uma certa fé ou uma certa confiança. Por isso não há lugar 

para a certeza quando está em jogo a “justeza” da manipulação ou da objetivação 

coisificada. Depende da totalidade, da individualidade do homem e da situação social dada 

qual será o seu afeto fundamental do movimento no meio social, no qual a unidade de 

correto e verdadeiro manifesta-se de modo mais problemático (HELLER, 1989, p. 34). 

Mesmo, estando em grupos, os torcedores, em dias de jogos ou em outras atividades 

cotidianas, eles depende do comportamento individual de cada um. Pois, são as ações dos 
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torcedores que estabelece, se os mesmos estão seguindo as normas públicas da convivência 

em sociedade.  

O questionamento feito em relação à rivalidade entre os torcedores dois times 

mais importantes da cidade de Caicó, o atlético Clube Corintians (Galo) e o Caicó Esporte 

Clube (Raposa), teve um resultado diferente do que foi proposto nas hipóteses deste 

trabalho. A rivalidade entre os torcedores do Corintians-RN e do Caicó não era baseada na 

amizade, de acordo com as fontes analisadas, houve brigas, confusões e conflitos entre esses 

torcedores, desde a década de 1970. 

 

FUTEBOL E SOCIABILIDADE  

O processo de socialização é fundamental e pode ser definido como o processo 

de inserção de pessoas em um contexto. No caso, os torcedores do Corintians-RN e do 

Caicó em seus respectivos clubes. Na sociedade em geral, aplicam-se técnicas de 

sociabilidade em várias fases da vivência com o coletivo, depositando nesse processo a 

responsabilidade por tornar um indivíduo apto ou não a viver na sociedade. 

Seguindo essa lógica, os espaços de socialização são construídos para que as 

pessoas consigam manter um convívio harmonioso entre si. Os dois mais importantes clubes 

da cidade de Caicó, o Atlético Clube Corintians (Galo) e o Caicó Esporte Clube (Raposa) 

possuíam espaços de socialização durante os anos de 1990 a 2000.  

Nesse período, o Caicó não possuía mais um clube para que seus torcedores 

pudessem realizar suas práticas de sociabilidade. Isso está presente na fala de Janílson Alves 

pessoa: [...] o Caicó não tinha mais clube, aí a galera se reunia em pontos de bares da própria 

torcida, me lembro que o bar era, o bar de Nicó [...] 

Esses torcedores ao se reunirem nesses bares, limitam a suas práticas de 

socialização. No espaço de um bar, as práticas entre os torcedores do Caicó estão incluídas 

conversas ligadas a futebol, jogatinas, como por exemplo, jogo de baralho, xadrez e dominó, 

acompanhadas de bebidas alcóolicas, como cerveja e água-ardente. 
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O Corintians-RN, ao contrário do seu rival caicoense, na década de 1990249 

possuía o seu próprio clube. Espaço esse, onde os seus torcedores se dirigiam para suas 

práticas de socialização, como festas, desfiles, jogos de futebol amador e banhos de sol em 

dias de domingo.250 

 

Figura 1 - Confraternização de amigos no Atlético Clube Corintians em 1999 

 
Fonte: acervo pessoal de Maria Lucineide dos Santos. 

 

Figura 2 – Confraternização de amigos no Atlético Clube Corintians em 1999 

 
Fonte: – acervo pessoal de Maria Lucineide dos Santos 

 

 

 

 

 

                                                        
249 Até aos dias atuais, o Corintians-RN mantém o seu clube.  
250 Atualmente, o clube do Corintians-RN não possuí mais o espaço (piscina) para a prática dos banhos de sol. 

Em 2011, o mesmo passou por uma reforma para aumentar a área de dança e ganhando um palco para grandes 

eventos.  
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Figura 3 - Torneio da cidade em 1990, no campo do Atlético Clube Corintians 

 
Fonte: – acervo pessoal de Maria Lucineide dos Santos 

 

As imagens a cima são referentes a algumas práticas de socialização dos 

torcedores do “Galo”.251 A figura 1 e 2, são de um concurso de beleza – “A mais bela jovem 

da cidade”, e que logo após ocorreu uma confraternização entre as candidatas e seus 

familiares, no último ano da década de 1999. 

A figura 3, é em relação a um torneio de futebol amador na cidade de Caicó, que 

acontecia na década de 1990. O torneio da cidade era realizado todo ano com a participação 

de vários times armadores do município caicoense, como o Monte Castelo. Segundo 

Francisco José dos Santos252, mesmo, o Corintians-RN e o Caicó serem tidos como times 

profissionais, estavam presentes nesse torneio. 

Michel de Certeau (1994, p. 38-53) expõe que as pretensões de uniformização e 

obediência mantidas pelos gestores da vida pública, são esvaziadas pelas as astúcias dos 

consumidores de produtos, valores, ideias e de todos os produtos do mercado geral dos 

bens materiais e culturais. Portanto, os indivíduos se apropriam dos espaços organizados 

pelas técnicas da produção sociocultural, para a realização das suas práticas de socialização.  

Como vimos, na década de 1990, o Caicó mesmo não tendo um clube como 

espaço de socialização para seus torcedores, os mesmos procuraram uma maneira de ter 

                                                        
251 Acervo pessoal de Maria Lucineide dos Santos. 
252 Esposo de Maria Lucineide dos Santos, e que está presente na imagem, é o quinto da direita para a esquerda. 
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este lugar. E, os escolhidos foram os bares, como o bar de Nicó, citado na fala do 

entrevistado Janílson Alves Pessoa. Neste local, os torcedores do Caicó tanto se preparavam 

para ir ao estádio, torcer pelo seu time como também realizar práticas cotidianas, por 

exemplo, jogar baralho, xadrez e sinuca.  

O Corintians-RN, por possuir um clube e ter um número expressivo ter associados 

mantinham práticas diferentes do torcedores da “Raposa”. Nesse espaço, eles não se 

reuniam apenas para fazer um esquenta turbina para os jogos contra o seu rival, como 

também festas, desfiles, jogos de futebol amador e banhos de sol. É claro, que mesmo uma 

determinada pessoa fosse torcedora do Caicó, ela podia frequentar os espaços do clube 

pertencente ao “Galo”, em momentos já citados a cima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A rivalidade entre times de futebol faz parte da vida esportiva das equipes desta 

modalidade, fazendo com que, os torcedores criem também esse sentimento em relação ao 

seu rival ou adversário. Especificamente, entre a torcida do Caicó Esporte Clube (Raposa) e 

a do Atlético Clube Corintians (Galo). 

Na experiência pessoal que tivemos em dia de clássico ente ambos os times a 

cima citado, percebemos uma rivalidade entre torcedores sem brigas, discussões e conflitos. 

Então nos perguntamos: será que a “amizade” que prevalece durante os jogos entre 

Corintians-RN e Caicó? 

Com as fontes em mãos, buscamos confirmar se essa rivalidade entre os 

torcedores do “Galo” e da “Raposa” era realmente baseada na “amizade”. Mas, foi com a 

entrevista gravada com o repórter, cronista esportivo e ex-presidente da torcida Raça 

Alvinegra, Janílson Alves Pessoa, que tivemos mais clareza em relação a essa rivalidade. 

Segundo o nosso entrevistado, desde a década de 1970 do século XX, que existia uma 

rivalidade que não era baseada na “amizade”, e nem “amigável”. O mesmo, ainda 

adolescente, presenciou brigas entre os respectivos torcedores, no antigo campo do José 
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Avelino. Na década, de 1990, houve momentos de brigas, discussões entre os torcedores do 

Corintians-RN e do Caicó. 

Mas, percebemos uma diferença nessa rivalidade, em relação à dos torcedores 

dos grandes times das capitais brasileiras. Desde, a última década do século XX, que nessas 

cidades, os conflitos e brigas entre esses indivíduos, acaba vitimando torcedores. 

Acontecimento, que ainda não foi registrado, entre os torcedores do “Galo” e da “Raposa”. 

A socialização é fundamental, uma vez que permite o processo de transição entre 

um contexto ou realidade para outro, permitindo aos indivíduos compreender e praticar os 

comportamentos esperados em determinada cultura.  

 Enquanto, que o Corintians-RN e o Caicó não disputavam campeonatos, como o 

estadual, os respectivos times tinham espaços de socialização para os seus torcedores. O 

Caicó Esporte Clube, na década de 1990, não tinha mais um clube para que seus pudessem 

se socializar. Sem este espaço, os mesmos procuram bares, como o antigo bar de Nicó, 

citado pelo o nosso entrevistado Janílson Alves Pessoa. Nesse lugar, eles jogavam xadrez, 

baralho e dominó. O Atlético Clube Corintians nesse período já possuía um espaço para a 

socialização dos seus torcedores. Neste local, eles mantinham algumas práticas cotidianas, 

como festas, desfiles, jogos de torneios amadores e banhos de sol. Portanto, não importa, 

qual seja o espaço, eles são importantes para que as pessoas da sociedade em geral, possa 

realizar a socialização entre si. 
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COTIDIANO E TRAJETÓRIAS DE VIDA 

DOS MORADORES DO BAIRRO DOM ELISEU 
 

Maria Camila Fernandes de Macedo Silva253 

 

 INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem por objetivo contar as trajetórias de vida dos moradores do 

Bairro Dom Eliseu, e como se deu a fabricação de um cotidiano que fez possível a habitação 

do espaço.  Tendo como recorte temporal as décadas de 60 e 70, pois foi por esse momento 

em que o espaço, que depois se tornou o bairro. 

O objetivo de escrever sobre esse tema é que o Bairro Dom Eliseu, é o espaço de 

moradia onde muitas famílias construíram suas histórias de vida, e uma dessas famílias foi a 

minha. 

O conceito de espaço nessa pesquisa foi norteado pelo conceito de Michel de 

Certeau (1996), para quem o conceito de espaço não é um sistema fechado capaz de servir 

de modelo para algum estudo, mas para estudos diversificados capazes de demonstrar que 

aparente desordem das palavras e dos atos humanos compõem cenários com profundidade 

e compreensíveis a pesquisadores interessados no cotidiano humano. 

Estudamos ainda o cotidiano dos moradores do Bairro Dom Eliseu, entendendo-o 

como “aquilo que é nos dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após 

dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente”. Certeau relata que: “É uma história 

a caminho quase em retirada às vezes velada”. “O que me interessou nessa pesquisa foi o 

invisível...” (CERTEAU, 1996, p.31) 

O espaço é elaborado segundo o conceito de Certeau, enquanto vivido pelos 

                                                        
253  Aluna graduanda do 8º período do curso de História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN)  aluna bolsista do PIBID de História, Assu/RN. E-mail: Milafernandes.br@hotmail.com. 
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moradores, torna-se algo maior do que fronteiras geográficas, torna-se lugar, na medida em 

que as pessoas exercem jogos de movimento nele através do uso e assim, o faz e o realizam 

o espaço.  

Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada em 

espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do 

lugar constituído por um sistema de signos- um escrito. (Certeau, 2008, p.202) 

Para Certeau o espaço é um lugar praticado, ele cita: 

 

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo o qual se distribuem elementos 

nas relações de coexistência... Um lugar é, portanto uma configuração 

instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade... Existe 

espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, quantidades de 

velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. 

(Certeau, 2008, p.201-202) 

 

Segundo Certeau (2008), o bairro como um espaço de entrada e saída desses 

espaços são qualificados e quantificados. O bairro nas palavras do autor tem como o 

domínio a relação entre espaço e tempo é a mais favorável para um morador.  

Entretanto, Certeau (2008) ainda aponta que o bairro é uma noção de dinâmica, 

entre os moradores; precisa de uma progressiva aprendizagem, que vai progredindo 

mediante a repetição do engajamento, ou seja, quanto  mais tempo o morador tem naquele 

bairro, mais engajamento ele tem entre os moradores  no espaço público até exercer aí uma 

apropriação. O comum do cotidiano desse processo é que, ao correr de nosso estudo, tal 

engajamento foi notado como partilhado por todos. Este não é aparente, pois, a sua 

complexidade como prática cultural torna-o difícil para compreensão e também a sua 

urgência para satisfazer  o desejo “urbano” dos usuários ou moradores  da cidade. 
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COTIDIANO 

Esses indivíduos (moradores do Bairro Dom Eliseu) transferiram suas formas de 

implementação agrícola para as regiões próximas das cidades, a fim de auto-sustento e 

acesso ao mercado urbano de comidas. A feira livre em Assú, segundo José Silvino da Silva, 

era alimentada com produtos cultivados pelas pessoas do bairro. Segundo o ex- morador, 

Francisco de Assis da Fonseca, existia pessoas no bairro que saia para vender na feira da 

cidade de Assu, essa feira era realizada no Centro da cidade, era uma feira que reunia 

moradores de diversas comunidades adjacentes à cidade de Assu.  Essas rotinas rurais eram 

inseridas e tinham como meio de subsistência as necessidades de abastecimento de víveres 

e de serviços do urbano. Ali, as mulheres tornavam-se lavadeiras e passadeiras “de ganho” 

para as famílias das cidades que podiam pagar; surgiam pequenos comércios associados à 

lógica das vizinhanças e até, mesmo pela proximidade com a cidade, com possibilidade de 

ampliação dos ganhos.  

Como escreve Certeau: As “performances operacionais” em “muitas práticas 

cotidianas” “dependem de saberes muito antigo. Os gregos as designavam pela métis.” 

(CERTEAU,2008,p.47) A metis seria o domínio da prática, ou seja, a composição astuciosa do 

cotidiano, em que não há uma ordem preestabelecida, não há uma determinação das 

condições sócio-econômica. Ela está numa zona da experimentação do dia-a-dia, em que 

as rotinas passadas, obviamente, implicam nas práticas do presente, mas de um modo em 

que funcionem no presente. Queremos afirmar que as rotinas que permitiram a moradia no 

bairro Dom Eliseu não são apenas de agricultores que desagregadamente tentam se inserir 

no espaço urbano. Mas de experimentadores de suas memórias e de seus presentes, 

indivíduos dispostos a fazer dialogar códigos do rural e do urbano, não precisando localizar-

se nem em um e nem em outro. Tomam como prática a ser rotinizada àquilo que funciona 

dentro das sociabilidades que estabelecem e que também lhes permitem meios de vida, do 

âmbito sentimental ao financeiro. 

O cotidiano não é memorável. Pelo contrário, as astúcias do cotidiano rementem ao 
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momentâneo, ao efêmero. Contudo, há aqueles em quem o dia-a-dia deixa cicatrizes que 

os fazem lembrar-se de elementos aparentemente despretensiosos. De acordo com a fala 

de Dona Francisca254, seu pai trabalhava cortando lenha, com o dinheiro comprava feijão e 

quando chegavam Dona Francisca e seus irmãos já se encontrava dormindo e, mesmo assim, 

chamava a todos para comer. Lembra que uma moradora de nome Maria dava a sua mãe, 

Luiza, açúcar preto e farinha para ela e seus irmãos comer e ir para escola. Ela ainda cita que 

sempre ia buscar a “bolsa” de um comerciante no Centro da cidade para deixar em sua casa, 

e ganhar alguns trocados que seriam usados na comprar de pão seco, o mais barato na 

padaria. Diz que na sua infância passou muita fome, o que o pai ganhava era muito pouco 

para sustentar a sua família. Não acreditamos que a fome seria o único motivo para produzir 

memória em dona Maria. Na verdade, nessas lembranças, poucos dos momentos descritos 

são os da fome, ou a refeição em si, tudo vem articulado uma rede de relações familiares, 

afetivas, que participam na composição da lembrança. Ou seja: a memória do cotidiano, 

assim como o próprio cotidiano, se compõe dos laços que o tornam possível, mais do que 

o reducionismo da relação causa-e-consequência poderia supor.  É isso que acreditamos ser 

o que Certeau chama de “maneiras de fazer”: 

 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler,circular, fazer compras ou preparar as 

refeições etc.) São do tipo tática. E também de modo mais geral, uma grande 

parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco” sobre o mais “forte” (os 

poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc.) pequenos 

sucessos, artes de dar golpes, astúcias de “caçadores”, mobilidades da mão-

de-obra, simulações polimorfas, achados que provocam euforia, tanto 

poéticos quanto bélicos. (CERTEAU,2008,P.47) 

 

Michel de Certeau explica sobre a rede de sociabilidade existente em um espaço, 

podemos demonstrar isso através das relações entre os moradores do bairro Dom Eliseu, os 

vizinhos, as casas, as atividades tida no bairro, enfim, todas as relações existentes no espaço 

                                                        
254 Francisca Fernandes moradora do Bairro Dom Eliseu. Entrevista feita por ocasião desta pesquisa para 

realização deste estudo  no dia 31/07/13. 
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de moradia. 

 

Além disso, o bairro é o espaço de uma relação com o outro como ser social, 

exigindo um tratamento especial. Sair de casa andar pela rua, é efetuar de 

tudo um ato cultural, não arbitrário: inscreve o habitante em uma rede de 

sinais sociais que lhe são preexistentes (os vizinhos, a configuração dos 

lugares etc.) A relação entrada/saída, dentro/fora penetra outras relações 

(casa/trabalho,conhecido/desconhecido, calor/frio,tempo úmido/tempo 

seco, atividade/passividade, masculino/feminino...) é sempre uma entre uma 

pessoa e o mundo físico e social. É organizadora de uma estrutura 

inaugurável e mesmo arcaica do “sujeito público” urbano pelo pisar 

incansável porque cotidiano, que afum um afunda em um solo determinado 

os germes elementares (decompositores em  unidades discretas) de uma 

dialética constitutiva da autoconsciência que vai haurir, nesse movimento de 

ir-e-vir, de mistura social e de recolhimento íntimo, a certeza de si mesma 

enquanto imediatamente social”. (CERTEAU, p.43,2008). 

 

Segundo Pierre Mayol “o bairro aparece assim como o lugar onde se manifesta uma 

arte de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados a você pelo fato 

concreto, mas essencial da proximidade e da repetição. A partir da convivência e dessas 

ligações dos moradores relatei as trajetórias de vida dos moradores nesse espaço onde 

Mayol explica que é um lugar que aparece como uma manifestação de “engajamento” social 

ou, noutros termos: uma arte de conviver.” (Mayol, 2008, p. 42) 

Nessas maneiras de fazer é possível entrever os instrumentos utilizados na 

superação dos contratempos situados exatamente na construção das sociabilidades.  

Um primeiro deles que queremos discutir é o da água. No espaço em que as mulheres 

assumiam a condições de lavadeiras, além de suas necessidades diárias, depois de estarem 

mais distantes dos leitos dos rios, elas começam a “caçar” possibilidades, tecer relações.  

Boinho255 um conhecido poeta da cidade de Assu expõe que os problemas vividos no Bairro 

Dom Eliseu na década de 60 foram muitos, um dos problemas encontrados era a falta da 

                                                        
255 Francisco Inácio Ferreira poeta conhecido como Boinho. Entrevista realizada na sua residência, no dia 

26/05/2014. Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta de material para realização deste estudo. 
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água, o mesmo ia buscar água em um córrego segundo ele por trás do prédio do Cinema 

no Centro da cidade de Assu. Esses moradores não usufruíam da luz elétrica e água 

encanada, fazia parte do cotidiano a busca da água e o claro da lamparina. 

 

Eu moro aqui no Bairro Dom Eliseu desde criança, casei aqui e meus pais 

também viveram aqui no bairro. Eu nunca trabalhei na agricultura a minha 

vida foi só estudar e ler, o meu pai era agricultor mais não exercia atividade 

de agricultura aqui e sim  no Piató, Mendubim, ele era trabalhador avulso. A 

minha família toda vida morou aqui o meu avô, os  pais da minha esposa. 

Nesse tempo era muito difícil pois não tinha água encanada, eu sempre ia 

pegar água no córrego, naquela rua, a última rua do cinema, lá nas oiticicas. 

Também tinha nos Vertentes e água de lá era bem azulzinha, era cristalina.  

 

São as sociabilidades que compartilham as soluções para os problemas cotidianos, 

elas não são meios do indivíduo de sanar suas necessidades, mas operações de caça em que 

quando é feita por um, se torna prática comunitária. Dona Francisca cita também que tinha 

essa cacimba na Escola Estadual Juscelino Kubitscheck, em que sempre pegava água: 

“Francisca: Quando eu tive Odécia [...] mamãe ainda carregava água de lá, mas foi nesse ano 

que deixamos de carregar água do JK”. Dona Francisca descreve que ela e suas vizinhas iam 

lavar roupas na cacimba dos Vertentes, bairro vizinho ao Dom Eliseu. Quando vinha de 

tardezinha, com as trouxas de roupa na cabeça, ficava com medo porque era muito mato, e 

podia ter alguém escondido e “fazer algo com ela”.  

Dona Francisca já dá indícios de outra preocupação que foi regular nas entrevistas: 

os perigos, ou talvez o medo, de sair quando o dia ia escurecendo, em virtude dos matagais 

que cobriam quase todos os caminhos ali percorridos, onde gente que queria fazer um “mal 

feito” poderia se esconder. O Bairro antes não era chamado Bairro Dom Eliseu, e sim “Ruas 

do Mato”, pois existia muito mato, porque não era muito habitado.  

  Na verdade, o mato possui uma ambivalência na fala dos entrevistados. É o risco 

da emboscada, assim como meio de renda. Francisco De Assis da Fonseca ex- morador do 

bairro Dom Eliseu morou na Rua Coronel Francisco Martins, ele cita que essa rua era 
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chamada Rua do Mato, quando chegou nesse espaço as ruas não eram asfaltadas , o 

caminho era cheio de mato que o mesmo pegava lenha para cozinhar no bairro.   Não tinha 

muita casa na época descrita, dos anos 1970, ele cita que a estrada que existia  levava para 

a rodoviária. Nessa época eles usavam jumento para carregar a lenha e era usada para o 

cozimento das comidas e também eles vendiam. 

Dona Maria de Lourdes da Silva256 conta que na sua infância quando os bairros eram 

distantes, existiam “umas correntes” que chamava a rodagem de Mossoró, segundo a 

mesma tinha guardas que trabalhavam perto do Hospital que hoje é o Centro Clinico da 

cidade de Assú, mas antes de existir ficavam esses guardas com as correntes para dar 

passagem aos carros que passavam de Assu para Mossoró só tinha mato nesse espaço.  

Tinha uma cerca extensa repleta de uma planta chamada Avelós que as pessoas 

chamavam de Bejim, as pessoas foram se situando aqui dentro, o bairro cresceu tanto que 

quando Dona Lourdes veio morar nesse espaço segundo ela, eram poucos moradores as 

casas eram distantes uma das outras, assim foram desmatando e construindo casas, e hoje 

é um bairro com mais de 5.000 moradores, já foi tiradas as ruas que pertencia ao bairro Dom 

Eliseu, quando a moradora foi candidata-se a presidente da Associação do bairro ela foi  no 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE)257, para saber quais ruas faziam parte  do  

Dom Eliseu ele começava da 29 de outubro ficando lá por trás do José Correia258 ,contava 

essas ruas todas, dava 27 ruas, foram essas outras que foram surgindo, e depois a mesma 

foi fazer outra pesquisa no IBGE, e também lá na prefeitura, e o IBGE tinha retirado a 29 de 

outubro, e só ficava dali do JK259, a Coronel Francisco Martins, até o limite da caixa da água, 

então é assim, o Bairro Dom Eliseu ficou assim ele começa na coronel Francisco Martins no 

nascente, e aqui no poente ele vai ate a caixa da água que fica no inicio da Cohab260 e no 

                                                        
256  Maria de Lourdes da Silva moradora do Bairro Dom Eliseu e presidenta da Associação dos moradores do 

Bairro. Entrevista realizada no dia 03/08/2013. Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta do material 

para realização deste estudo. 
257 Instituto Brasileiro de geografia e estatística (IBGE) 
258 Escola estadual José Correia escola situada no Centro de Assu/RN 
259 Escola Estadual Juscelino Kubitschek situado no Bairro Dom Eliseu 
260 Cohab bairro da cidade de Assu/RN 
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sul ele se limita com o hospital Dr. Nelson e aqui no Norte com a José Ernesto da Fonseca”. 

Talvez, o tema mais recorrente na expressão das sociabilidades construídas naquele 

lugar é o da fome.  

Portanto, ao analisarmos as narrativas dos moradores notamos que todos 

participaram de um cotidiano sem comida farta. Se essas pessoas foram encontrando meios 

para superar os “apuros”, esses foram soluções partilhadas, constituem-se acima de tudo 

pelas sociabilidades que teciam. 

 

 A URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOM ELISEU 

 
Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas 

quais usuários se reapropriarem do espaço organizado 

pelas técnicas da produção sociocultural. (CERTEAU, 2008, 

P.41)  

 

Dona Francisca Fernandes de Oliveira261 conta que faz mais de trinta e poucos anos 

que mora na Rua Coronel Francisco Martins no Bairro Dom Eliseu, Chegou ao bairro só 

existia mato cerca de aveloz, e pé de carnaúba, pé de cajueiro, perto da casa onde hoje ela 

mora, era tudo cerca de vara, cerca de ramo, só tinha uma casinha onde hoje mora Joana de 

Caboré, que era de palha, do meu lado tinha uma casa bem grande de palha da finada Luiza 

de Chico Bento, tinha a casa de seu Chico de Bunto, mas para cima ele cuidava de gado, ele 

era amigo do pai da mesma, Ela explica com suas próprias palavras “tinha esse beco vizinho 

a minha casa que hoje é a velha Auréa de Doutor, era um beco que ia para casa de Helena, 

e também só era de mato cerca de Aveloz, ai agente ia buscar água nas vertentes de frente 

hoje onde é a rodoviária, onde hoje é a padaria agente seguia de mato adentro onde só 

tinha mamoeiro, mufungo, agente carregava água na cabeça na cacimba das vertentes, o 

nome dessa Rua é Coronel Francisco Martins foi por causa de um homem que se chamava 

Francisco Martins ele só vivia com uma dona escondida por esses matos, quando procurava 

                                                        
261 Francisca Fernandes de Oliveira Moradora do Bairro Dom Eliseu Entrevista realizada no dia 31/07/13. 
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ele tava aqui, colocaram o nome da Rua Francisco Martins, não tínhamos luz era tudo areia, 

éramos tudo criança, brincávamos de roda nos escuros só no claro da lua. Mas para lá 

quando já tinha o Estadual estudávamos de noite, mas não tinha luz, só tinha uma casa perto 

do Cesar que era de Manuel Furandeiro que era um homem que fazia lamparina bem 

distante o resto era tudo aveloz, mas para aqui que hoje é o Beco da Amvale262 descendo 

para Rua tinha pé de cajueiro, só era mais aveloz. O que sei muito dessa rua só é isso. 

Quando agente chegou papai construiu essa casa.” Conta Dona Francisca moradora do 

Bairro Dom Eliseu. 

Boinho263 diz como era a sua moradia, a casa antes na década de 70, era uma casa 

sem um mínimo de conforto, eles tentavam resguardar o filho, protegendo contra a chuva, 

sofriam muito quando estava no inverno, a casa que era feita de taipa, tinha muita goteira 

e chovia dentro de casa. 

 

Essa minha casa a vista do que ela era antigamente é comparado a um 

primeiro andar, porque era de palha, tipo era de taipa, quando chovia 

gotejava dentro de casa, hoje a minha casa é de cerâmica, o meu banheiro 

as quatro paredes são de cerâmica, comparado do que eu vivi nela mesmo. 

Porque sofremos muito no inverno. Pedíamos muito a Deus que a chuva 

parasse no inverno, quando estava chovendo ninguém dormia gotejava 

muito dentro de casa. Só tinha um canto aqui na casa do meu filho mais 

velho, o lugar dele nem pingava, mas o nosso gotejava bastante. 

 

Percebemos que Dona Francisca e Boinho moradores do Bairro vivenciaram bem o 

cotidiano naquelas décadas de 60 e 70, como a falta de energia.  

O Sr. José Silvino264 também morador do Bairro Dom Eliseu desde a década de 70 

                                                        
262 AMVALE - Associação da Microregião do Vale do Assu criado por Ronaldo Soares quando prefeito do Assu 

(1983-88). Abrangia os municípios de Assu, Macau, Carnaubais, Alto do Rodrigues Pendências e Ipanguaçu.  
263 Francisco Inácio Ferreira poeta conhecido como Boinho,entrevista realizada na sua residência  no dia 

26/05/2014. Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta de material para a realização deste estudo. 
264 José Silvino da Silva morador e antigo comerciante do bairro Dom Eliseu. Entrevista realizada na sua 

residência no dia 24/05/2014. Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta de material para realização 

deste estudo 



 

305 

 

explicita o porquê de ter escolhido Dom Eliseu para morar, o motivo e de onde migrou. 

 

“Eu cheguei à década de 70, escolhi esse espaço para morar  porque tinha 

terreno disponível para construir, não tinha muitas casas, as casas que tinha 

eram de taipas, antes de morar no bairro morei no Mendubim. Quando 

comprei o terreno já tinha plantações, então cultivei essas plantações e 

também criei animais. 

 

 

 
Imagem I Primeiras casas populares construídas em Assu- Bairro Dom Elizeu. Fonte:blog Fernando Caldas. 

Acessado em 03/03/2014 às 22:00. 

  

 

O espaço urbano passava por um processo de verticalização e periferização. 

As capitais cresciam verticalmente nas suas áreas centrais com a construção 

de grandes prédios com estilo arquitetônico modernista, movimento que 

mobilizou os arquitetos e urbanistas na reinvenção da arquitetura brasileira, 

movidos pela utopia de remodelar as velhas cidades transformando-as em 

cidades modernas, planejadas, funcionais e belas para o desfrute das elites e 

das camadas médias urbanas. (MONTEIRO, 2007, p.162,APUD, 

Olímpio,2011,p.)  
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Para dar um conforto às famílias mais pobres e solucionar alguns problemas 

envolvendo o crescimento das cidades o Banco Nacional da Habitação (BNH) e o governo 

Estadual e Municipal financiou a criação de conjuntos habitacionais em todo o Brasil nas 

décadas de 60 e 70.   

 

A ação do BNH, dirigida ao setor de “interesse social”, realizava-se por meio 

das companhias habitacionais (COHABs) que funcionavam nas áreas dos 

governos estaduais e municipais. AS COHABs, na qualidade de Agentes 

produtores do BNH, foram estruturadas sob a forma de sociedades de capital 

aberto, ainda que o total de ações e, portanto, o seu controle ficasse nas 

mãos do poder público provavelmente por ser pouco atrativo do ponto de 

vista da rentabilidade do capital. Os governos eram responsáveis pela gestão 

burocrática do processo, cabendo a iniciativa privada a execução das obras, 

o que representava para os construtores e agentes imobiliários uma fonte 

importante de lucros. Além da atribuição de elaborar os projetos técnicos 

das moradias e de providenciar todas as medidas necessárias à execução 

destes, mediante aprovação do BNH cabia ás COHABs estaduais e municipais 

a tarefa de execução e urbanização do terreno, utilizando,para isso recursos 

próprios e/ ou empréstimos concedidos, geralmente pelo BNH.(BRAGA,1995, 

P.80-81,apud,OLÍMPIO,2011) 

 

No período de 1965 a 1970, o governador do Estado era Monsenhor Walfredo 

Gurgel. Ele foi quem construiu o primeiro conjunto habitacional de Assú, inicialmente era 

chamado de Conjuntos Populares.  O governador da época Monsenhor Walfredo Gurgel, 

fez um pedido ao prefeito para que aquele bairro passa-se a se chamar Dom Eliseu em 

homenagem ao antigo padre da cidade. Dom Eliseu foi padre da cidade de Assu até o ano 

de 1962 quando foi transferido para a cidade de Mossoró, o mesmo foi responsável pela 

instalação de uma emissora de rádio católica para dar propagação à mensagem da igreja, 

até então levada dos púlpitos dos altares e das amplificações de som. 

Quando esse conjunto de casas populares foi construído nesse espaço onde hoje 

denominamos Bairro Dom Eliseu, já tinha algumas famílias morando aos arredores desse 

conjunto, as casas eram de taipas, e como a moradora Dona Francisca contou ela morou um 

tempo com seus pais, debaixo de uma lona, pois não tinha condições de construir uma casa 
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de taipa, a lona foi doada por um comerciante.  

Segundo o morador Jurandir da Silva265 

 

Essas casas que foram construídas eram chamadas de casas populares na Dr. 

Luiz Carlos, perto do hospital, essas construções são antigas, a minha mãe 

me contava quando era moça, sempre ia ver as construções. Nessa época 

não existia o bairro Dom Eliseu formado, tinha somente umas casas. 

 

As casas populares foi um dos primeiros investimentos de infraestrutura que 

fizeram no espaço do Dom Eliseu, mudando um pouco o cenário de pobreza existente 

naquele lugar. Abaixo a foto do Padre Dom Eliseu visitando a casa de Oswaldo Amorim na 

cidade de Assu/RN. 

 

 
Imagem II - O padre Dom Eliseu em visita a Oswaldo Amorim. Fonte: blog do Fernando Caldas. 

Acessado em 03/03/2014 às 11:00. 

 

                                                        
265 Jurandir da Silva morador do Bairro Dom Eliseu, Entrevista realizada na sua Residência no dia 24/05/2014. 

Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta de material para a realização deste estudo. 
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As casas populares parece o início do entendimento dos habitantes do bairro Dom 

Elizeu da necessidade de dialogo com o Estado, a fim de inserir o bairro dentro de uma ótica 

urbanística. 

A primeira ata de fundação da Associação dos Moradores do Bairro Dom Eliseu 

(Assú/RN) foi datada do dia 21 de outubro de 1996 os moradores se reuniram e escolheram 

os seus representantes. Como presidente Aldo Cardoso de Lima, Vice Cornélia Dantas de 

Macêdo, Secretária Maria da Conceição Rocha Nunes, Tesoureira Maria do Rosário da Silva. 

Conselho Fiscal efetivo Antonio Guilherme Ribeiro Dantas.  

Atualmente, a Associação tem como presidenta Maria De Lourdes da Silva que como 

foi relatado nessa pesquisa vem buscando melhorias para o bairro desde década de 70. A 

presidenta da Associação conta que começou a convidar candidatos as eleições para 

participar desses círculos de estudo, através disso eles expunham a situação do bairro e 

pediam ajudar a esses candidatos para trazer água e energia elétrica. Dona Maria de Lourdes 

da Silva266 lembra que houve em uma dessas reuniões a presença de um político que não 

tinha o intuito de ajudar o desenvolvimento do Bairro, mas os moradores nunca 

desanimavam e sempre procuravam melhorias para o Bairro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Bairro Dom Eliseu tido pelos moradores migrantes como o novo espaço de 

morada, foi palco e continua sendo de histórias de vidas de pessoas que escolheram esse 

lugar para viver e sonhar com dias melhores. Eles buscavam conforto para si e para seus 

familiares na busca da água e energia elétrica.  Assim, alguns participavam ativamente das 

reuniões da Associação dos moradores.  

Esses atores sociais quando chegaram à zona urbana, já eram advindos de 

                                                        
266 Maria de Lourdes da Silva moradora e presidenta da Associação dos Moradores do Bairro Dom Eliseu. 

Entrevista realizada na sua residência no dia 10/07/13. Entrevista concedida a autora por ocasião da coleta de 

material para realização deste estudo. 
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realidades conflituosas, Dona Lourdes teve que deixar a sua casa, a sua moradia por causa 

das enchentes no Sítio Entre Rios. Cada morador apresentou sua realidade de vida nesse 

estudo ao chegar ao Dom Eliseu, é interessante que podemos ver notadamente nas 

entrevistas que quando chegaram ao bairro as faltas de comida e conforto que eles tinham 

no cotidiano  aproximavam  os moradores uns com os outros.  Associação dos moradores 

foi um norteador para o Bairro trazendo assim, a luz elétrica e a água encanada, através de 

conversas entre os moradores que fizeram intercâmbios com os políticos da época.  

Enfim, trabalhar com a história do Bairro Dom Eliseu é trabalhar a minha história, a 

trajetória da minha família. Saber das lutas das vivências cotidianas de pessoas que são 

partes humanas desse bairro. 
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IMAGINÁRIO E MITO: DISCURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 

DO MEDO NO CENTRO DE BELÉM (1950-1989) 
 

Rudá Silva de Pinho267 

 

INTRODUÇÃO 

Belém foi fundada em 1616, na foz do rio Amazonas, às margens da baía do Guajará 

(formada pelo encontro dos rios Guamá, Acará e Pará). Sua história sempre esteve 

equiparada ao elemento das águas. Os rios foram os principais meios de transporte de ida 

e vinda da cidade, eram os caminhos, as estradas naturais que percorriam toda a Amazônia 

e facilitavam o acesso a locais ermos (as ligações por terra entre os municípios só começaram 

a surgir a partir do século XVII. A estrada de ferro de Bragança, uma ferrovia que ligava o 

centro de Belém ao centro de Bragança, no nordeste do estado, próxima ao litoral, só teve 

início a partir de 1883, terminando suas obras apenas em 1908)268. Ao longo do século XX, 

tanto a classe média, quanto a elite local optavam por se manter no centro da cidade, daí 

até os dias atuais esses bairros serem redentores do metro quadrado mais caro de Belém. 

Um segundo ponto é a periferização da cidade, que se consolidou nos bairros mais próximos 

aos rios269. 

Na bandeira da cidade há a representação de dois braços, um sustentando uma cesta 

com flores e o outro, uma cesta com frutas, o que simboliza a fertilidade das terras, por 

causa dos grandes rios, possuindo, abaixo da imagem a legenda “VER EAT AE TERNUM” e 

                                                        
267 Discente do curso de História (Bacharelado) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientando 

do Professor Doutor Raimundo Pereira Alencar Arrais. 
268 Enciclopédia dos municípios brasileiros, 1957. 
269 Os bairros do Umarizal e Reduto estão às margens da baía do Guajará. Porém, somente a partir da década 

de 1980 a construção de edifícios começou a ocorrer com um planejamento de os apartamentos terem uma 

vista para o rio. Não é incomum ainda hoje encontrarmos prédios cujos fundos dos apartamentos estão para 

o rio. Por isso, é um costume se dizer que Belém foi uma cidade que cresceu de “costas para o rio”, uma ideia 

presente no pensamento de Gilberto Freyre, aplicada por ele a Recife, na obra Nordeste. 
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“TUTIUS LATENT”, referentes ao rio Amazonas e Tocantins, onde “tudo são maravilhas” que 

estão escondidas das vistas de exploradores270. 

 Não à toa, Ruy Barata e Paulo André Barata compuseram “esse rio é minha rua”, 

imortalizada na voz de Fafá de Belém, uma homenagem aos caminhos fluviais que se 

tornaram a principal via para o abastecimento em Belém de frutas, peixes, carne vermelha e 

cultura – por ser a principal via de entrada, na cidade, durante anos. 

 

A FORÇA DOS RIOS, A FORÇA DOS MITOS: UMA CIDADE E SUA CULTURA 

 A madrugada do dia 12 de janeiro de 1970 começou como outra qualquer. Pessoas 

dormiam e outras se preparavam para festejar, de manhã, o aniversário de 364 anos de 

Belém. De repente, o que se vê nas ruas da cidade são pessoas agoniadas, assustadas, 

apavoradas. Gente de pijama correndo para fora das suas casas tentando entender o que 

acabara de acontecer.  

 Belém acabara de sofrer um tremor de terra, algo nunca antes sentido por sua 

população. Não faltaram explicações de “cientistas improvisados”271 e os jornais na manhã 

do dia 13 trouxeram à público tais explicações: castigo divino, consequência da viagem à 

lua, bombas chinesas e, finalmente, a cobra grande – boiúna – que havia se mexido 

(MONTEIRO, 2000).  

 Desde tempos da fundação da cidade, conta-se que a cobra grande habita o 

subterrâneo do local, dormindo um sono profundo e duradouro. Acredita-se que se um dia 

a cobra acordar e se mexer, a cidade ruirá e será engolida pelas águas da baía do Guajará. 

Segundo a lenda, a cabeça da cobra está localizada sob a Catedral da Sé, no bairro da Cidade 

Velha – marco de fundação da cidade – e sua calda está embaixo da Basílica de Nossa 

Senhora de Nazaré, no centro.  

                                                        
270 Prefeitura de Belém. Símbolos. Disponível em: http://www.belem.pa.gov.br/. Acessado em 20/10/2014.  
271 A Província do Pará. 13 de janeiro de 1970. p. 8. 



 

313 

 

 A madrugada do aniversário da cidade de Belém trouxe de volta as interpretações, os 

medos e a crença nessa específica lenda. Dois jornais de grande rotatividade e venda – O 

Liberal e A Província do Pará – expuseram nas manchetes do dia seguinte o quanto as 

pessoas se assustaram com o fato, bem como as referidas causas e explicações acerca do 

deslocamento e as pesquisas que estavam sendo feitas para se localizar o epicentro do 

terremoto, sentido em cidades próximas e distritos da capital, como Abaetetuba e Vigia, 

Mosqueiro e Icoaraci, respectivamente. 

A força cultural do mito deixou uma marca forte nas propagações musicais e literárias, 

haja vista os belíssimos escritos de Leandro Tocantins e os estonteantes contos e crônicas 

de Inglês de Souza e Eneida de Moraes, respectivamente. Os povos do interior que 

chegavam a Belém levavam consigo um pouco dos seus costumes e das características 

locais, bem como as vivências, histórias e, claro, as lendas. Para o folclorista José Coutinho 

de Oliveira, 

 

Filha da imaginação, a lenda é tanto mais bela, quanto mais soberbo e 

grandioso é o cenário em que se anima a ficção criadora. E haverá no mundo 

mais portentoso, mais estupendo e maravilhoso cenário que esta Amazônia, 

de incomparável beleza?272 

   

As lendas, assim como a memória que as tornam existentes, transformam-se, 

modificam-se e adaptam-se. Histórias que outrora ocorriam apenas com uma família 

ribeirinha da região do baixo-amazonas, então se mostravam existentes próximas a um 

porto no bairro do Jurunas, às margens do rio Guamá. Os seres encantados273 que subsistiam 

nas matas fechadas do interior da província do Grão-Pará, passaram a ser vistos e ouvidos 

                                                        
272 OLIVEIRA, José Coutinho. Imaginário Amazônico. Organização: Ana Paula Rebelo Silva; Maria Madalena de 

oliveira Rebelo; Paulo Maués Corrêa. Belém: Paka-Tatu, 2007. 
273 A pajé marajoara Zeneida Lima explica que, dentre toda a encantaria e pajelança existente na Amazônia, há 

sempre a presença de algum Caruana. Os caruanas são energias viventes sob as águas. Quando uma pessoa 

“se encanta”, perde sua energia de vivente, que se funde com uma energia existente nas águas, o que faz com 

que este ser passe por vários estágios, como uma flor ou um peixe. Ver mais em LIMA, Zeneida. O mundo 

místico dos caruanas e a revolta de sua ave. 4 ed. Belém: Cejup, 1998.  
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na Belém, capital do estado do Pará. Contudo, como mostra Monteiro, em Visagens e 

Assombrações de Belém, a ideia do sobrenatural na capital não somente estava interligada 

aos seres encantados amazônicos, mas também aos fantasmas, às aparições que, de acordo 

com a crença popular, ocupavam determinados lugares de Belém para pagarem suas 

penitências, fossem para proteger um determinado local, fossem para “reviver” situações ou 

mesmo sem aparentes razões senão causar medo. 

 Nisso, Belém se mostra recheada de situações em que há a crença de que o 

sobrenatural recheia o espaço urbano. 

 De certa forma, a ideia de cultura e imaginário, a cultura popular, está atrelada ao 

“povo”, ou seja, gente pobre e pouco instruída, cujas tradições poderiam fornecer as bases 

para o aprofundamento e desenvolvimento de explicações racionalizadas cientificamente. 

Contudo, este imaginário, em Belém, não estava restrito a apenas uma parcela pobre e 

pouco instruída da população. 

 Em 12 de maio de 1987, a poucos dias do fim do mandato de Jader Barbalho como 

governador, a coluna Repórter 70, do jornal O Liberal publica a seguinte nota: 

 

A família do governador Jader Barbalho, na iminência de deixar o palacete 

residencial dos governadores [...] vai ficar livre de noites mal dormidas 

porque, no Palacete, não tem faltado quem esteja ouvindo, à noite, ruídos de 

geladeira sendo aberta, barulho de livros caindo ou outros sinais de 

assombrações. Há mesmo quem, mais antigo na casa, tenha visto um vulto 

sentado em uma cadeira de balanço, a embalar-se em um dos pátios, logo 

identificando-o com o governador Fernando Guilhon, que tinha esse hábito 

quando ocupou o Palacete.274  

 

 O que observamos, então, é que o discurso e a difusão do imaginário sobrenatural 

transcendia as camadas sociais da população e se faziam presentes também em 

personagens da política do estado do Pará. Ainda na mesma coluna, é informado que as 

“assombrações” no Palacete Magalhães Barata eram acontecimentos comuns sempre no 

                                                        
274 Repórter 70. Diário do Pará. 12 de maio de 1987. 
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período que antecedia a troca de governadores. O mesmo havia acontecido com o 

governador anterior, Alacid Nunes e com seu predecessor, Jarbas Passarinho.  

 

CRESCIMENTO URBANO, INJEÇÃO POPULACIONAL: NOVAS APROPRIAÇÕES SOCIAIS, 

ECONÔMICAS E CULTURAIS 

 Para se discutir os últimos 50 anos do século XX em Belém, é importante se pensar 

sobre o desenvolvimento de toda a região norte do país, que vivia um contínuo crescimento 

de sua população urbana. Para Mitshein, Chaves e Miranda, esta foi  

 

“uma tendência ligada às políticas de integração da Amazônia no espaço da 

economia (inter)nacional, que começaram a ser implementadas, de maneira 

sistemática, pelo Estado Nacional, a partir dos anos 60 do século 20.” 

 

 A formação e ampliação dos núcleos urbanos das cidades ocorreram por causa de 

uma “valorização estratégica” (Moraes e da Costa, 1984) da região: a exploração infra-

estrutural da grande quantidade de recursos naturais. Contudo, estes autores acreditam que 

tais funcionalidades, por si só, não expressam a real ordenança para o crescimento 

populacional exasperado dos núcleos urbanos da região e lembram que alguns elementos 

como a crise da dívida externa, encargos da crescente dívida interna e a redefinição das 

funções e do tamanho do estado contribuíram para que o “poder de fogo”, baseado na 

disponibilidade de recursos financeiros, desfalecesse de forma abrupta. Num âmbito 

nacional, as disputas por recursos públicos disponíveis cresceram, uma vez que uma forte 

característica eram as marcantes disparidades regionais. Logo, o desequilíbrio econômico 

regional atesta um expressivo êxodo rural, que culmina em um aumento sem controle da 

população das zonas urbanas amazônicas. 

 Nada mais que uma relação de causa e efeito. As políticas de desenvolvimento da 

região não possuíam técnica e recursos financeiros necessários para suprir as disparidades 

criadas por elas mesmas. Esse modelo de desenvolvimento regional tornou-se conhecido 
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como Modelo de Crescimento Desequilibrado Corrigido – o desequilíbrio estava com o 

favorecimento de determinados setores, como o mineral, madeireiro, pesqueiro empresarial, 

eletrotérmico e pecuário, e a correção estaria na intervenção por parte do próprio Estado 

afim de superar as distorções sociais e econômicas causadas pelo grande incentivo àqueles 

setores específicos (Mitshein, Chaves e Miranda, 2006). 

 A partir de então, as capitais amazônicas receberam um enxerto populacional fora do 

comum, especialmente as duas maiores, Manaus e Belém. A cidade de Belém, após cerca de 

30 anos vivenciando diversas crises econômicas devido o fim da esplendorosa economia 

borracheira, volta, a partir dos anos 1950, a crescer em um ritmo acelerado, que na década 

seguinte atingirá uma velocidade a todo o vapor. A precariedade da infra-estrutura no 

interior e a crise na produção agroextrativista em todas as regiões do estado, causadas pela 

concentração fundiária, expansão da pecuária e um quase inexistente atendimento à 

agricultura familiar aproximaram a ideia de mudança populacional para os centros urbanos 

mais desenvolvidos e chamativos, dentre os quais Belém, a capital que está situada no 

nordeste do Pará. 

 O resultado disso foi uma assustadora explosão demográfica na capital. Em 1990, 

após 40 anos do início dessas migrações, a população da cidade de Belém havia crescido 

cerca de 150%, com mais de um milhão de habitantes275. Enquanto mais pessoas chegavam 

à cidade para fixar moradia, a prefeitura e o governo do estado corriam para aplicar um 

mínimo de qualidade de vida para essas pessoas e para as novas áreas da cidade que 

estavam surgindo. 

 Desse modo, acreditamos que a adição de tantas pessoas provocou, dentro da 

cidade, uma explosão de experiências e experimentações que se anexaram às já existentes 

naquele meio urbano e se transformaram em algo a mais. O que queremos dizer com isso 

é que as tradições e histórias antes contadas nos mais diversos interiores do estado estavam, 

                                                        
275 Em 1950, Belém contava com 254.949 habitantes, número que salta para 1,24 milhão em 1990. Disponível 

em < http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00>. Acessado em 25/10/2014. 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6&uf=00
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então, em contato com o ambiente da cidade, muito diferente e, por isso, aliaram na sua 

essência alguns elementos de cada espaço, convertendo-se em uma nova experiência, em 

um novo conto.  

 Nos dias 11 e 12 de janeiro de 1970, o jornal A Província do Pará publicou uma 

reportagem especial em comemoração dos 354 anos da cidade de Belém, ressaltando os 

grandes avanços que a cidade, finalmente, estava vivendo. Manchetes chamativas com “Um 

milagre: o saneamento”, “Bem perto do fim de um tormento: telefone” e “Previdência social 

do município é completa” felicitavam os governantes pelas obras que estavam trazendo o 

progresso para a população da cidade. Neste mesmo ano, a rodoviária da cidade fora 

edificada no bairro de São Brás, onde outrora havia existido a estação de trem, início da 

extinta e tão memorada rota Belém-Bragança.276  

 

As grandes avenidas e rodovias de Belém estão projetadas sob as mais 

modernas técnicas, de modo a permitir um tráfego perfeito e uma imagem 

perfeitamente sintonizada com o futuro. [...] Esse projeto de perfeição 

técnica, e o progresso requer o capricho urbanístico que se antevê.277 

 

 A cidade apresenta-se como um complexo de informações que envolve tanto a região 

metropolitana, quanto o campo rural dos municípios que estão intrínsecos a partir de uma 

economia urbano-regional. De acordo com Rosane Azevedo de Araujo, ao informar sobre a 

informacionalidade citadina, a “forma social e espacial de cidade da nossa sociedade [...] 

trata-se tanto do potencial de produtividade quanto da capacidade de destruição, tanto das 

proezas tecnológicas quanto das misérias sociais de nosso tempo” (p. 49).  

 

 

 

                                                        
276 A Província do Pará, 11 e 12 de janeiro de 1970. 
277 Idem. 
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O ambiente urbano, acima de tudo, é um ambiente de informações e de trocas das 

experimentações pessoais, ideia tão próxima a de Marcel Roncayolo, na qual 

 

A função é, na verdade, a razão de ser da cidade. Neste sentido, a cidade 

parece responder a uma necessidade que a transcende; pertence a um 

conjunto ou a um sistema e define-se em relação a eles. Estruturas internas 

e relações externas encontram-se assim ligadas a um mesmo conceito: por 

um lado, as funções parecem determinar o conteúdo social, o modo de vida 

da cidade; por outro, delimitam zonas de influência e explicam a localização 

da cidade na organização espacial. (RONCAYOLO, 1985) 

 

Na mesma edição, a coluna Diário JCC, escrita pelo jornalista José Cândido de 

Carvalho, trazia, na segunda nota, intitulada Assombração, a história de um senhor que havia 

sido perseguido por um fantasma. Na edição de 2 de agosto de 1972, no mesmo jornal, uma 

manchete chamava atenção: um homem, havia sonhado com fogo e ao acordar, havia um 

incêndio acontecendo. José Maria Tinoco tivera uma inquietante noite, com, horríveis 

sonhos de que a sua indústria, a Tinoco Industrial Ltda. era tomada por grandes chamas. Ao 

acordar, o homem fora até seu empreendimento e, ao chegar lá, notou que havia um 

princípio de incêndio no local. Não eram raras notícias à época acerca de pessoas cujos 

sonhos se tornavam realidade, envolvidas em alguma espécie de “aviso” e outros casos em 

que o sobrenatural estava envolvido. 

 Percebemos, assim, a interessante dicotomia em, por exemplo, no mesmo jornal que, 

numa notícia explora os avanços, progressos e rumos de alcance para o futuro que a cidade 

de Belém buscava, noutra relata eventos que norteiam o “outro lado”, esse mundo 

desconhecido. Excluindo as crenças religiosas, a ideia da credulidade em algo que vai além 

do natural, desde meados do século XIX, esteve relacionada ao passado, a algo que deveria 

estar distante. Uma distância temporal dos ideais de modernidade e avanços técnicos e 

científicos trazidos da Europa, a partir dos ideais de que as luzes das racionalidades deveriam 

estar acima de qualquer elemento obscuro que tanto atormentou cidades e vilas, baseadas 
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apenas na difusão imaginária de grupos sociais, assunto que discutiremos no segundo 

capítulo. 

 Contudo, cabe ressaltar que ao vermos dois ideais tão distintos expostos em 

periódicos que estão todos os dias em contato com grande parte da população da cidade 

de Belém, compreendemos o quão relevante, importante e presente estava a credulidade e, 

de acordo com o que os protagonistas dessas histórias revelam, a vivência dessa credulidade 

no núcleo urbano. 

 Enquanto novas torres de telefonia eram implantadas, estações de transporte eram 

construídas e o saneamento atingia novos lares, o imaginário construído sobre o mundo 

sobrenatural continuava em contato com as pessoas, com os lugares. Os espaços públicos, 

uma vez em contato com elementos do sobrenatural, passam a ser ressignificados para os 

que acreditam. O medo de passar por uma esquina não diferentes de outras em um 

tranqüilo bairro no centro, ou de andar pelos arredores dos cemitérios não era algo distante 

temporalmente ou espacialmente, restritos ao que a historiografia poderia trazer sobre a 

Idade Média, a Antiguidade e pré-História, mas estava ali, em pleno século XX, nas ruas do 

centro da cidade de Belém. 

 O plantio de árvores na capital também esteve pertinente na vida dos cidadãos. Fosse 

para amenizar o calor, fosse para o embelezamento, a cidade pedia por mais arborização, o 

que ocorreu, de fato, no final dos anos 1980, na gestão do prefeito Fernando Coutinho Jorge, 

noticiado pelo Diário do Pará como “um dos mais importantes programas da administração 

Coutinho Jorge [...] com o propósito de tornar Belém uma cidade cada vez mais verde”. Cerca 

de mil oitizeiros seriam plantados na avenida Pedro Álvares Cabral, uma das principais do 

bairro do Umarizal e Telégrafo e mais de mil mangueiras seriam colocadas no canteiro 

central da avenida Augusto Montenegro, o então principal logradouro de ligação para a 

“nova Belém”, as novas vias de abertura e crescimento de uma cidade em franca expansão278.  

                                                        
278 Diário do Pará. 25 de abril de 1988. 
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O MITO E O “EU”: RELAÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS COM O IMAGINÁRIO 

Quando pensamos em mito, podemos remeter nossas mentes às mais fantásticas 

obras literárias da antiguidade, aos grandes feitos das narrativas homéricas, aos doze 

trabalhos de Hércules ou aos contos e cantos heróicos do período medieval. Discutir a 

mitologia, em primeira mão, pode parecer juntar um conjunto de lendas e histórias 

grandiosas de séculos e milênios passados. 

Mas vamos pensar mais a fundo. Tomando como base a máxima de Edgar Morin, 

qualquer narrativa tida como real e verdadeira se configura em um mito. Por serem discursos 

que comportam as mais diversas e infindáveis crenças em espíritos, deuses e transformações 

entre os seres vivos e minerais (as quais o autor entende por metamorfoses), talvez por 

algum tipo de encantaria ou magia, esses créditos abarcam o supranatural como um todo, 

inserindo, então a fé e a religiosidade. 

Isto, todavia, não significa necessariamente a crença em uma determinada religião ou 

seguir uma doutrina e relacionar essa credulidade com o conceito de mito minimize a 

importância de tal credulidade. Ao contrário, isso só tende a demonstrar o quanto nosso 

mundo está inserido dentro desse universo tão rico e fantástico de seres e ideias que estão 

além da compreensão e do conhecimento do homem. Como Morin informa, 

 

Vivemos em um mundo não menos [comparado com os períodos conhecidos 

como pré-história, Idade Antiga e Idade Medieval] povoado de mitos; nossas 

religiões são ricas em sobrenatural; outros estão infiltrados em ideias muito 

poderosas e dominadoras; outras ainda fervilham no imaginário e na cultura da 

mídia. Nossa mente/espírito secreta, sem parar, imaginário. (MORIN, 2010, p. 

131) 

 

 Entretanto, o que temos percebido ao longo dos anos é que, à exceção do aspecto 

religioso, a difusão de conteúdos sobrenaturais esteve perdendo as forças – pelo menos no 

discurso. Existem diversos motivos que podem explicar essa corrente diminuição, desde o 

grande avanço científico nas últimas décadas e novas explicações para situações antes 
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misteriosas, até o crescente aumento da violência nas ruas, com muitos assaltos, sequestros-

relâmpagos, balas perdidas etc. As preocupações humanas se transformaram, bem como 

seus medos. Por outro lado, isso não significa que questões envolventes do sobrenatural 

estejam fadadas a um fim. O medo sobre o desconhecido, tal como a curiosidade e a busca 

do mesmo, ainda é fato. 

A manifestação do imaginário do ser humano mostra-e fantástica e, pensando nisso, 

realizamos três entrevistas nos dias 17 e 18 de julho de 2014, visando a possibilidade de 

elucidação das questões que nos dispomos a discutir. Nossa primeira entrevista foi com 

Sylvia Torres, professora e, atualmente, coordenadora da escola Madre Zarife Sales, no bairro 

do Guamá, em Belém. Tem 57 anos e mora (e sempre morou) no mesmo bairro. Viveu sua 

infância e início da adolescência nos anos 1960. Um período em que o respeito e até um 

certo temor sobre os mais velhos era muito forte, dentre a maioria dos jovens.  Em seu 

depoimento, ela apresenta que 

 

[...] quando nós morávamos lá [bairro do Guamá], que éramos crianças, 

sempre reuniam os vizinhos, né? Aquela reunião de porta e vinham as 

contações de histórias. Então as pessoas mais antigas falavam, quando a 

gente entrou na fase da adolescência, “olha, meia noite não passa na porta 

do cemitério, porque lá, se vocês passarem, vocês vão ver as almas penadas 

[...]” e realmente a gente mudava o nosso percurso, sempre que chegávamos 

tarde de alguma festa ou de alguma outra coisa, a gente dava uma volta 

enorme na outra rua pra poder chegar em casa. 

 

 De acordo com o que a Sylvia nos revela, percebemos que o discurso do sobrenatural, 

proferido pelos mais velhos, acabavam por influenciar no cotidiano, nos caminhos 

percorridos e nas horas do dia em que se poderia sair de casa. Assim, podemos em alguns 

pontos. 

 Logo, esse discurso de evitar certos lugares poderia ser apenas para afastá-los 

daqueles espaços e/ou evitar que eles saíssem de casa à noite? Poderia ser. Perguntamos, 
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então, se esse grupo de pessoas mais velhas que expressavam tal discurso também o 

praticava.  

 

Sim. Até mais recente, a mamãe ainda não morava na Barão [de Igarapé-Miri, 

uma rua do bairro do Guamá] e sempre que eram as horas mortas, né? Meio 

dia, meia noite, seis horas, ela não passava lá. E nem deixava a gente passar 

também [risos]. Mas isso foi uma coisa que a gente aprendeu a respeitar. 

Primeiro a gente não passava por medo, depois entendendo mais as... até a 

nossa própria doutrina, a gente não passa por respeito aos espíritos, né? A 

gente ainda acredita que sejam os locais de descanso e que eles precisam ter 

seus momentos respeitados.  

 

 A partir deste momento, percebemos uma ideia contrária ao primeiro ponto e novos 

elementos são apresentados. Primeiro, as horas mortas, que consistiam em meio dia, seis da 

tarde, meia noite e seis da manhã. Eram horas relacionadas ao sagrado, à ideia de que se 

deveria ficar em casa em respeito aos espíritos, principalmente nos lugares em que eles 

“apareciam”. São espaços que então, causavam receio, angústia, espaços que 

compreendiam o desconhecido. 

 Por morar próxima ao cemitério de Santa Izabel (o maior de Belém, localizado no 

bairro do Guamá), caminhar ao lado dos muros deste local fazia parte do habitual da Sylvia. 

As histórias que ouvia sobre o local e, importante frisar, não apenas dentro do cemitério, 

mas nas calçadas, criavam na sua mente um sentimento de medo sobre aquele espaço. Um 

medo baseado não só no respeito pelas almas que, por ventura, ali estavam (de acordo com 

a crença dela e de sua família na doutrina cardecista), mas também por temor da 

manifestação de algo não natural. O medo se faz uma defesa essencial, inerente ao homem 

e uma garantia reflexiva indispensável aos perigos (DELUMEAU, 2009). 

 Quando um desses locais torna-se associado à presença de espíritos, que se 

acreditava se manifestarem principalmente em torno das horas mortas, o espaço se 

relaciona logo ao imaginário do sobrenatural que, a primeira vista, pode causar curiosidade, 

mas logo desperta estranheza e inquietação, desenvolvendo-se em uma angústia e temor, 
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configurando a ideia de medo. Logo, surge o que chamo de espaço de medo. Não são 

medos baseados em algo concreto e lógico – entendido aqui como um elemento baseado 

em fatos e com fundamentações explicadas no natural – que tornam um dito local 

condenado e proibido de se percorrer sob a menor hipótese, mas exatamente medos 

intuitivos: são espaços públicos, de vivência, de trânsito (ruas, praças, cemitérios) e que 

compreendem fenômenos não-naturais, sobrenaturais, causando este medo. Acerca do 

sobrenatural, Mary Del Priore escreve: 

 

[As crenças] servem para compensar as vicissitudes da vida quotidiana, 

acolhendo favoravelmente os desejos mais secretos dos homens, fazendo 

justiça entre bons e maus e passando avisos e mensagens. No coração do 

mistério e do silêncio, no seio do diálogo entre o espiritual e o material, 

tradições específicas fazem florescer mortos e monstros, tornando-se 

absolutamente verossímeis. E, desde sempre, o sobrenatural teima em 

voltar do passado para avivar as cores do presente. (PRIORE, 2014, p. 15) 

 

 O que Priore afirma entra em consonância com a história da crença em algo além das 

explicações racionais. Existe, entre os homens, uma admiração secreta no universo mágico 

e mítico, desde as camadas mais populares do Rio de Janeiro, no século XIX até a 

imperadores, como Napoleão III e a sua esposa Josefina, que, de acordo com Priore, eram 

adeptos de cartomantes e videntes, crentes do sobrenatural279. 

 Maria José também nos informa que seus pais, bem como os conhecidos “mais 

velhos” pensavam, acreditavam neste mundo sobrenatural proferido e receado, que tanto 

serviu como objeto de advertência e repreensão para os mais jovens. 

 

Eles [os pais] acreditavam. [...] a gente ficava com medo, receosos de algumas 

coisas, né. As vezes a mamãe dizia “olha, se vocês vão pra tal canto, cuidado, 

que tem essas coisas”. Assim, a gente ficava um pouco receosas, mas depois 

não. 

                                                        
279 PRIORE, Mary Del. Do outro lado: a história do sobrenatural e do espiritismo. 1 ed. São Paulo: Planeta, 2014. 

p. 15. 



 

324 

 

 

 Identificamos, com essas entrevistas, que o discurso de receio com o além e seus 

elementos não estavam presentes apenas em casos isolados da cidade, mas sendo 

comumente encontrados no seio de famílias de classes sociais distintas e com religiões 

distintas. 

 Questionamos mais a fundo o local onde se acreditava que este jornaleiro aparecia, 

bem como o horário em que normalmente se ouviam seus gritos. Maria nos informou: 

 

Nove de Janeiro, com Caripunas, Conceição, pra ali pra aquele lado. [...] e diz 

que as pessoas ouviam quando ele gritava. [...] Eu acho que devia coincidir 

com o horário que ele saía pra distribuir o jornal, né? Quatro e meia, cinco 

horas da manhã, eu creio. 

 

 Similar a este relato, é a história de “seu Matinta”, contada por Sylvia. Um vendedor 

de víceras que, após sua morte, seu espírito era visto e ouvido nas madrugadas no bairro do 

Guamá. 

 

tinha um senhor, o nome dele era “seu Matinta”, ele era um senhor já idoso 

e era um... ele não era um morador de rua, mas ele vivia na rua e à noite ele 

ia pro ambiente dele. E esse senhor foi assassinado, aconteceu até perto da 

minha casa. E toda noite o pessoal dizia que ele pegava o carrinho, que 

vendia víceras nas portas, e quando dava de madrugada, o pessoal falava 

que viam o carrinho, é... o carrinho de mão passar lá. Eu não sei te dizer [...] 

se a gente ficava sugestionado pelo som que a gente escutava, né. A nossa 

casa era de esquina, mas que realmente, quando chegava uma determinada 

hora, assim por volta das quatro e meia, cinco horas da manhã, a gente 

escutava aquele movimento de carrinho de mão passando lá, né. 

 

 Ao relembrar o momento da juventude em que escutava tais sons, Sylvia explica que, 

hoje, entende melhor a situação por causa dos estudos dentro da doutrina kardecista, da 

qual faz parte. Perguntamos se ela chegou a abrir a janela e ver algo, neste determinado 

caso e ela nos narra que “nós nunca vimos, mas chegamos sim, chegamos várias vezes [a 
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abrir a janela]. Até fazíamos plantão. Aquela molecada toda fazia plantão a noite pra ver, 

mas escutávamos o som, sim.” Ela ressalta que a causa mais provável para nem ela, nem 

seus amigos verem o ser que possivelmente emitiria os sons, era a falta de preparo espiritual 

proporcionados pelas práticas, estudos e rituais presentes na doutrina kardecista e afirma 

que, caso essa situação viesse a acontecer hoje, ela estaria apta a “ver alguma coisa. E isso, 

com certeza”. 

 Os dois relatos anteriores nos apresentam mais pontos a serem pensados. A 

proximidade espacial com a qual essas almas apareciam, segundo acreditavam, bem como 

o horário em que ambos cumpriam suas penitências, podem indicar que tiveram origem em 

um mesmo ponto, se transformando em mais de um conto em algum momento. Como os 

bairros da Cremação e do Guamá são adjacentes, a maior parte dos elementos se mostravam 

comuns, e outros, como o personagem principal, se diferenciaria, tomando características 

de pessoas que, de certa forma, eram conhecidas pelo público em ambos os bairros – “seu 

Matinta” era, de fato, uma figura conhecida no bairro do Guamá. Entretanto, não dispomos 

de informações suficientes para afirmar tal possibilidade, o que nos leva a também imaginar 

os dois casos como genuínos dos bairros, tendo como elemento comum o fato de suas 

aparições estarem relacionadas à penitência de alguma alma, condenadas a repetir os 

passos em vida, por um longo período, até o encontro da paz. 
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REDEFINIÇÃO DE PRÁTICAS FUNERÁRIAS 

EM SÃO RAFAEL-RN (1983-2014)280 

 

Maiara Brenda Rodrigues de Brito281 

 

INTRODUÇÃO 

 A fim de amenizar as dificuldades impostas pela seca e enquadrando-se ao conjunto 

dos grandes projetos de desenvolvimento e construções realizados durante o período do 

Milagre Brasileiro282, em 1975 a governança brasileira decretou a construção do maior 

reservatório artificial do semiárido potiguar, a barragem Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves283, com uma capacidade de acumulação de 2,4 bilhões de metros cúbicos de 

água. Embora a ideia do Projeto Baixo-Açu, datem da primeira metade do século XX, foi 

somente em 1979, sob a presidência de João Batista Figueredo, que houve uma mobilização, 

em prol da edificação deste projeto, que a priore, visava trazer desenvolvimento para essa 

região, combatendo o “atraso” da região Nordeste através do armazenamento de água. 

Contudo, a obra que implicou no barramento do leito do rio Piranhas-Açu, além de 

caracterizar uma forte ferramenta de combate à seca, como o abastecimento de cidades 

circunvizinhas, também corporalizou uma considerável injeção na economia do Estado, 

viabilizando a montagem e desenvolvimento de atividades, como a agricultura moderna 

irrigada. 

                                                        
280 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
281 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: maiara.brendaaa@hotmail.com. 
282 Período da História do Brasil, que teve início em 1968, sobe a Ditadura Militar. Tempo esse marcado 

inicialmente por forte crescimento econômico, Contudo, o projeto da Barragem Armando Ribeiro Goncalves 

só foi lançado quando este período se encontrava-se em declínio, na segunda metade da década de 1970.  
283 Sobre o Projeto Baixo-Açu e das respectivas implicações sentidas pela sociedade rafaelense, a autora do 

trabalho baseia-se nas produções de Souza (2010). 
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Embora a construção representasse uma ação política, que materializava uma luta 

contra as agruras da seca e agressividade do clima da região, a recepção da notícia sobre a 

mesma por parte das camadas atingidas, gerou, nas pessoas, um estado de intranquilidade 

e insegurança, mutabilidade essa promovida pela imprecisão dos informes a população. 

Visando amenizar as inquietações populares que surgiram com a enunciação da execução 

do projeto da barragem, organizou-se uma expressiva mobilização, por parte da 

propaganda governamental, da imprensa e poetas, em busca de mostrarem os benefícios 

oferecidos pelo mesmo, com ênfase para o convencimento que todas as situações difíceis 

que esses passaram em prol da construção da barragem, seriam compensada com inúmeras 

vantagens, entre elas as farturas alimentícias e econômicas. 

Embora a Igreja tenha se posicionado contra a execução da barragem Engenheiro 

Amando Ribeiro Gonçalves, o projeto concretizou-se em 1983, data essa que marca o não 

só fim da construção da mesma, como também a concretização de uma “nova história”284, 

que, para uma significativa parte da população do Vale do Açu, está marcada pela 

contrariedade e impugnação. Controvérsia essa, identificada em São Rafael, cidade da região 

que foi o maior receptor dos relampejos desta proposta modernizadora, pois o Projeto 

Baixo-Açu, além do combate à seca, acarretou um deslocamento da população para uma 

nova estrutura física, conhecida por “Nova São Rafael”. Considerando, o deslocamento dessa 

população para novas instalações e a nova cartografia apresentada pela mesma, lembremo-

nos das diversas dificuldades enfrentadas por estas nas lutas cotidianas, tendo em vista á 

necessidade de uma nova reconfiguração de espaço, que já não apresentavam uma 

expressiva significância pessoal. Nesse sentido, analisando a segunda faceta do projeto, “a 

possibilidade de grande acúmulo desse líquido [água] também gerava choro, lamentos, 

revolta, resistência”(SOUZA. 2010, p. 62). 

                                                        
284 Segundo Souza, essa designação foi utilizada pelo Governador José Agripino, para referenciar, a construção 

da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, enquanto processo de execução. 
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  Sabendo dos múltiplos efeitos produzidos pelo Projeto Baixo-Açu, percebe-se ainda, 

a necessidade de compreender episódios específicos sobre esse contexto, pois, existem 

lacunas “sobre a vida cotidiana daquelas pessoas, suas falas, experiências, dúvidas, 

intimidades, medos, expectativas, mudanças de espaços e de rotinas” (SOUZA. 2010, p. 21). 

Considerando então, essas lacunas, identifica-se no ocorrido da transladação dos corpos da 

antiga para a nova cidade de São Rafael, a necessidade de uma análise aprofundada sobre 

as primeiras manifestações da cultura da morte no cemitério “Parque da Saudade”, com 

destaque, para a forma como a população encarou os primeiros usos, deste ambiente, que 

é portador da cultura material e espiritual. Nesse sentido, lembramos que é através dos 

mesmos que, “temos manifestações concretas dos mais diferentes modos de conceber e 

sentir a morte, os saberes e crenças sobre a imortalidade estão refletidos nos sepulcros, 

pelos quais é possível apreciar um rico processo de representação cultural”(SANTOS, 2011, 

p.187). Sobretudo, pensando nas possíveis identificações do morto, e considerando que “os 

cemitérios são fundamentalmente lugares de expressão social e coletiva”(SANTOS, 2011, 

p.187), devemos salientar que, estes lugares abrigam não só a história, como também 

reflexos de uma cultura que está para além da funerária.  

Baseando-se na História do Imaginário285, o referido trabalho analisa publicações de 

cunho acadêmico e regional que investigam a temática em questão. Estes estão disponíveis 

no acervo da Biblioteca Municipal da cidade de São Rafael e no portal da Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da UFRN. Quanto às leituras que se referem a rituais fúnebres, estes 

se encontram na internet.  Ainda utilizando da História do Discurso286, analisam-se 

documentos pertencentes ao Arquivo Público da Prefeitura Municipal da cidade de São 

Rafael, onde se fez levantamentos no Livro de Registro de Óbito da cidade, que data de 

1950, como também dos materiais utilizados pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

Seca, durante a década de 1980.  Esses últimos materiais citados, permitem entender a 

                                                        
285 As leituras relacionadas a História do Imaginário baseiam-se nas obras de Pesavento (1995) e Baczko (1985).  
286  A leitura referente a História do Discurso está presente na produção de Barros (2004). 
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quantidade de restos mortais transladados para o novo cemitério, a quantidade de pessoas 

que faleceram e que foram sepultadas no antigo cemitério até o ano que se iniciou o uso 

do novo espaço, em 1981. Como também permite compreender, a quantidade de restos 

mortais que tiveram sua transferência responsabilizada pelo DNOCS. 

Quanto à consulta dos documentos acima mencionados, destaca-se a necessidade 

de indicar como os setores administrativos preocupavam-se com as questões dos registros 

de óbito da cidade de São Rafael, enfatizando o período que se inicia o uso do novo 

cemitério da cidade, nomeado de “Parque da Saudade”. Também se ressalta a precisão de 

refletir sobre o documento de translado organizado pelo DNOCS, pensando questões como 

a retirada dos ossuários, a distribuição desses no novo espaço reservado, a contabilização 

da quantidade de corpos trasladados e a que ficaram sobre a responsabilidade deste órgão.  

Lembrando que o Livro de Óbito encontrado nos arquivos da Prefeitura é referente às 

décadas de 1950 até os dias atuais. Quanto ao relatório do DNOCS, este corresponde aos 

primeiros anos da década de 1980.  Sobre o conjunto de fontes iconográficas que foram 

prouzidas pela autora do trabalho, ressalta-se que estas correspondem ao ano de 2014, 

compreendem uma quantidade de 30 fotografias, que, além de demostrar a forma como os 

túmulos verticais estão distribuídos no cemitério “Parque da Saudade”, registram as sacolas 

de plásticos que foram utilizados para a transladação desses ossuários, como também parte 

de restos mortais que foram retirados das gavetas.  

 Além das tipologias de fontes apresentadas, temos o uso da oralidade como a sendo 

a principal viabilizadora do trabalho em análise, visto que, a mesma permitiu pensar uma 

questão que estava silenciada dentro das discussões da literatura, acerca das experiências 

dos rituais fúnebres na cidade de São Rafael. Composta de 05 pessoas, a colônia de idosos 

que dialogaram sobre suas respectivas experiências, possui uma faixa etária de 70 a 80 anos 

e são todos residentes, atualmente, no setor urbano da cidade.  

Assim, o trabalho divide-se em duas seções, a primeira procura entender qual o 

comportamento da população diante da ausência informacional sobre a localização dos 
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restos mortais de seus entes queridos pós contexto da transladação dos corpos, e a segunda 

questão investiga quais os motivos que levaram á não recepção, por parte de algumas 

pessoas, de informações sobre a transladação dos corpos de seus respectivos familiares, da 

antiga para a nova cidade de São Rafael.  

 

SISTEMATIZAÇÃO DE UMA NOVA PRÁTICA FUNERÁRIA 

Além da intranquilidade, a edificação do Projeto Baixo-Açu, instalou no município de 

São Rafael, um período de resistência e instabilidade no cotidiano das pessoas que, tiveram 

sua rotina violentamente atingida, implicando não só em uma readaptação sócio espacial, 

como também na auto-organização. Afetando os vínculos de cordialidade entre membros 

da sociedade, a nova instalação inaugurada em 1983, também exigiu da população, a 

aquisição de novas relações para com ambiente. 

 Considerando que “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição 

e significação” (TUAN. 1930, p.151), a população fora involuntariamente convocada a impor 

seus referenciais, transformado esse local em algo significante. Todavia, além das relações 

pessoais entre os moradores da cidade, faz necessário pensar a criação de vínculo destes 

para com a estrutura física da mesma. Com ênfase para os ambientes públicos, 

compreendemos que, “a integração do espaço é um processo progressivo durante o qual 

os movimentos (...) intermediários continuam crescendo até chegarem a ser contínuos” 

(TUAN. 1930, p.80). Contudo, averiguamos que as vivências cotidianas, possibilitou a 

população rafaelense construir uma relação afetiva e significativa com novos meios. 

Refletindo sobre o cemitério da cidade nomeado de “Parque da Saudade” vemos que 

atualmente, ele está passando por um processo de ampliação, em razão da demanda de 

túmulos que precisam ser construídos. Sabendo que este espaço fora produzido no contexto 

da execução do Projeto Baixo-Açu, a estrutura física do mesmo reflete uma preocupação do 

DNOSC com os restos mortais dos rafaelenses que se encontrava despojados em dois 

cemitérios, um no espaço urbano, contendo a maioria da ossada removida e o outro no 
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espaço rural, localizado no sítio Mutamba287. O novo cemitério acima citado, contém 148 

pilares verticais pregados no muro, que são divididos em três gavetas, espaços esses 

preenchidos com os restos mortais removidos, durante a execução do projeto. 

Considerando a remoção e a identificação das ossadas removidas dos cemitérios, o DNOSC 

destinou a ocupação do lado esquerdo do campo-santo para os restos mortais vindo da 

Mutamba, identificando esses, com uma sequência de números ímpares, por consequência 

os pilares assinalados com números pares, que ocupam as duas outras paredes são 

destinados para os corpos da Rua Velha288.   

Sendo o cemitério um espaço “onde as pessoas verdadeiramente estabelecem 

contato (...) transitórios e pessoais” (TUAN. 1930, p.156) com as vivências espirituais, vemos 

modificações nos referenciais práticos, ligadas à cultura da morte entre a população da 

antiga São Rafael, visto que, este além de deparar-se com homogeneização dos túmulos de 

toda a cidade, alguns indivíduos não tinham conhecimento da localização da ossada de seus 

entes queridos, pois durante a realização deste  processo de remoção, poucos membros 

assistiam o deslocamento dos corpos, cabendo as testemunhas informar a numeração da 

gaveta ao restante dos familiares. Além da limitação de pessoas que acompanharam a 

transferência dos restos mortais dos parentes, o não conhecimento da localização dessa 

ossada por parte de famílias rafaelense, em razão da não contemplação da execução deste 

processo de transferência dos corpos, configura uma particularidade na cultura da morte 

desses cidadãos. 

Tendo em vista que, “a habilidade espacial é essencial para a subsistência” (TUAN. 

1930. P 84), percebemos que parte dos enfrentamentos vivenciados pela população durante 

as primeiras visitas ao novo cemitério, remete-se á ausência informacional dos corpos. 

Sabendo que as implicações enfrentadas pelos rafaelenses neste contexto, ultrapassam as 

questões cartográficas, vemos que as visitas a este espaço  refletem uma forma confusa de 

                                                        
287 Sítio pertencente ao munícipio de Jucurutu. 
288 Designação utilizada pelos rafaeleses que referência a antiga cidade de São Rafael.  
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perceber e contemplar essas manifestações da imortalidade proporcionada pelos campos 

santos. Pensando esta experiência, a partir da fala dos sujeitos289 que vivenciaram e/ou 

presenciaram este fato, contemplamos em seus discursos, não só discrição como se 

procederam as primeiras apropriações do “Parque da Saudade”, mas também denúncias de 

uma desassistência por parte da Prefeitura, no tocante á localização desses corpos:  

 

 (...) logo no começo, logo assim no, no, no, no, teve gente, que, que , tiraram, 

assim, que tinha um veio coveiro, seu Paulo Coxo, que ele, tem um menino 

enterrado ali, que tava enterrado lá, ele como coveiro, ele tinha, um livro.(...) 

Mais esse de agora, disse que o livro levou discamim. (...) seu Paulo coveiro, 

agente chegava e queria ir na corva de fulano de tal, ele ensina a gente ir, ai 

quando foi um dia eu fui falar com o coveiro, ai ei mim diga uma coisa, 

quando seu Paulo Coxo era coveiro aqui, ele tinha um livro, que quando 

alguém chegava procurando alguém da família, ele ia diretamente ali e 

coisava, nam eu num sei dessas coisas não, eu apena sou coveiro e cavo e 

enterro, ai eu digo, mais na prefeitura, quando agente vai enterrar, agente 

num vai lá fazer uns papel, aonde é que ta, ele disse, é quem fez, pode 

procurar lá, não eu num tõ procurando não, eu tô dizendo, porque muita 

gente chega aqui com um pacote de vela numa sacola procurando, agora eu 

sei do meu, do meu, mais dos do outros, eu num sei, num sei, tem corva lá 

que é abandonada, abandonada, eu não sei como é aquilo.  

 

Embora o Projeto Baixo-Açu estivesse em andamento, a partir do segundo semestre 

de 1981 os rafaelenses passaram a ser enterrados no cemitério “Parque da Saudade”, pois, 

segundo o Livro de Óbito nº 1 da cidade de São Rafael, a primeira pessoa enterrada no novo 

campo-santo foi Elíbio Pinheiro da Câmera, no dia 13 de julho do ano acima citado. Contudo, 

constatamos no documento que Glicério da Cunha, foi à última pessoa sepultada no antigo 

cemitério, processo esse realizado poucos dias antes de Elíbio Pinheiro. Sobre a abertura do 

cemitério “Parque da Saudade” para o uso da população, Dona Maria Bernadino rememora 

as expectativas geradas sobre este espaço, afirmando que :  

                                                        
289 Embora a maior parte dos entrevistados, falem da forma como se procederam os primeiros usos do 

cemitério “Parque da Saudade”, a fala apresenta é da aposentada Maria Bernadina de Oliveira, de 62 anos, 

residente na Rua Pendência, nª 831 Bairro: Soledade.  
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Disseram que ganhava um carro a primeira pessoa, ganhou, ganhou, foi 

ganhou um carro, [risos], foi pra de baixo do chão com terra na cara, [risos], 

nam quem morrer primeiro vai ser inaugurado, vai recebeu um carro, [com a 

voz exaltada] recebeu, recebeu o carro, [risos], tá lá, mais dos dias eu vou lá 

na, na, na, no túmulo, que é feito assim, no, no chão, que é bem baixinho. 

Mais dos dias eu vou lá, que é do finado Alíbio, era dono das terras do Cavalo 

Bravo, era onde nós morava, morava nas terra dele, cadê o carro ganhou, 

homem. 

  

Além da produção de discursos que reflete as representações coletivas desta 

população, esse processo aponta o surgimento de uma ausência de orientação cartográfica 

da população para com o novo cemitério nos primeiros anos após a transferência dos restos 

mortais, onde averígua-se não só a produção de um forte impacto nas relações espaciais 

dentro deste lugar, como também na simbolização deste, pois “O meio ambiente construído, 

assim como a linguagem, tem o poder de definir e aperfeiçoar a sensibilidade” (TUAN. 1930. 

p. 119). Sendo os espaços e o tempo definido de acordo com as experiências pessoais, 

percebe-se nas falas dos cidadãos, a criação de uma estrutura espaciotemporal, visto que, 

estas pessoas, com o passar dos anos, teceram uma relação de reconhecimento e intimidade 

com o mesmo.   

 

IMPACTOS SUBJETIVOS: IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE TRANSLADAÇÃO 

Sendo o DNOSC responsável pela viabilização do projeto Baixo-Açu, além de 

construírem as novas instalações, estes carregavam a responsabilidade de comunicarem e 

conduzirem os rafaelenses a suas novas moradias. Desobstruindo o espaço voltado para a 

barragem, este órgão não só retirava as pessoas de seus antigos domicílios, como também 

derrubavam as casas, a fim de amenizarem a resistência dos cidadãos, para com o novo 

ambiente oferecido.  Tendo em vista que a barragem absorveu espaços que vão além das 

fronteiras urbanas da antiga São Rafael, este órgão também atuou no setor rural da cidade, 

pois indagando sobre a remoção dos corpos do antigo cemitério dentro deste contexto, 
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vemos na fala do aposentado Antônio Gomes de Lima, ex morador do sítio Pindoba, que 

todos os moradores do “município que tinha[m] pessoa[s] sepultada[s], tanto no cemitério 

sítio, como da cidade, [foram] avisado[s] e tiraram os restos mortais”  

Compreendendo que o processo de transladação dos corpos do antigo para o novo 

cemitério da cidade de São Rafael, reveste-se de peculiaridade, é necessário afirmar que 

moradores do município, até os dias atuais não sabem do paradeiro da ossada dos seus 

entes queridos. Observando que o DNOSC produziu um documento sobre esse processo de 

transladação, constando informações como a localização, nome do falecido e responsável 

da ossada transferida, é relevante destacar que existe uma quantidade de restos mortais que 

estão sobe a responsabilidade do próprio órgão. Considerando as experiências 

apresentadas por alguns ex-moradores da zona rural da cidade em análise, percebemos que 

as especificidades deste processo, foi culminado por vários motivos, com destaque para a 

atuação do DNOSC, que, enquanto responsável por informar aos familiares sobre a 

realização do referido processo, fez a mudança sem os mesmos conceberem. Percebendo 

algumas destas peculiaridades, vemos na fala da aposentada Marximina Luiza da Silva, ex-

moradora do sítio Cajazeiras não só a constatação dessa falha da atuação deste órgão, como 

também o apontamento de motivos pessoais que impediram o acompanhamento da 

transladação: 

 

Não, nós num fomos avisados porque, quando agente fomos avisado, já foi 

no, no, no últimos dia que a água cobriu, ai agente morava num sítio, era 

muito ocupados, ai agente não tinha tempo pra vim pra cidade, ai quando 

nos fomos avisados  que viemos, ai houve uma reunião que disse que eles 

vinham, agente foi, mais ai o povo não vieram, o povo lá Dnoc não vieram, 

ai também não avisaram mais, (...),.Mais como nós morava num sítio, e num 

com, num pudia vim, nem agente tinha como transporte, não tinha condição 

de vim, e nem nada, agente nunca, sabe que os ossos, tá tudo lá,[vozes de 

pessoas que encontravam-se jogando baralho na residência da entrevistada], 

sei que dos meus familiares, dos meus avós, dos meus pais, que foi tudo 

enterrado na cidade velha, meus tio, meus avós por parte de pai e de mãe, 

tudo é  enterrado lá,(...)  
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Pensando os impactos representativos gerados em razão da ausência informacional dos 

restos mortais de alguns rafaelenses, constatamos uma brusca mudança nas práticas fúnebres destes 

cidadãos, que tiveram que produzir novos referenciais, neste sentido, vale refletir que: 

 

O social produz-se através de uma rede de sentidos, de marcos de referência 

simbólicos por meio dos quais os homens comunicam, se dotam de uma 

identidade coletiva e designam as suas relações com as instituições políticas, 

etc. A vida social é produtora de valores e normas e, ao mesmo tempo, de 

sistemas de representações que as fixam e traduzem. Assim se define um 

código coletivo segundo o qual se exprimem as necessidades e as 

expectativas, as esperanças e as angústias dos agentes sociais. 

 

Com a produção de linguagens específicas, os rafaelenses vitimados teceram modos 

de vivenciar a cultura fúnebre, pois além de criarem uma ligação com o novo espaço, essas 

pessoas readaptaram as suas relações com os mortos da família, que a princípio estavam no 

antigo cemitério, ocupando lugares específicos. Considerando as palavras de  Marximina 

Luiza da Silva vemos que: 

 

É. Eu quando eu vim pra qui, pra cidade eu ia ao cemitério, eu rezava em três 

gaveta, e ascendia velas em todas as gavetas, porque eu não sabia ali onde 

estava os ossos do meu pai e da minha mãe né, num sabia, agora depois que 

tõ aqui, o que meu marido já faleceu, ai tem a corva, ai eu tenho o, o radapé 

que fiz, ai não fiz mais já tenho a pedra, ai já morreu minha irmã, meus irmão 

ai eu sei do túmulo, ai eu vou e rezo lá, mais ainda eu vou lá nas gaveta e 

rezo, porque lá eu sei que ta os ossos dos meus familiares, de, de avô, de pai 

de mãe, ta lá, porque diz, porque diz que tiraram e tá lá, e agora eu não sei 

qual lé, e as vez, quando não tempo eu rezarem eu ir em todas, see agente 

as vez não tá com condição de ficar lá muito tempo, mais eu rezo para todos, 

ascendo vela e ainda faço a visita de corva. 

 

Estando as manifestações simbólicas dos agentes sociais, compreendidas partir de  

modalidades como as aspirações, desejos, sentimentos, motivações sociais, entre outros 

aspectos, vemos nos relatos dos cidadãos expressões de insatisfações com o ocorrido, pois 

Marximina Luiza afirma que: 

 



 

337 

 

Ai agente sentia muito, e chorava muito e lamentava muito, por causa que 

agente não sabia onde estava ossos dos pais da gente, principalmente dos 

pais.(...) Num ia procurar corva, porque não tinha deles, não ia procurar 

catatumba que não tinha deles, agora agente ficava naquele sufoco, naquele 

sufoco, sem saber qual é a gaveta que tava os ossos, e outra que também, 

pode tá  um osso numa e outro osso noutro, e outro osso noutro. 

   

Tendo em conta que, cada indivíduo afetado vivência a cultura da morte de forma 

peculiar, captamos na fala da cidadã, parte de representações inconscientes desenvolvidas 

por  indivíduos da população rafaelense que tiveram desta experiência da transladação dos 

corpos, modificações nas relações mortuários com entes queridos.  Sabendo que “as 

relações sociais nunca se reduzem aos seus componentes físicos e materiais” (BACZKO, 

1985.p.307) , vemos com o evento, a articulação de novos de signos e símbolos, onde a 

população adquiriram  novas práticas que foram concebidos por uma realidade que traduz 

o aspecto sensível, dessas experiências, que são viabilizadas por meio de um mundo 

imaginado e invisível.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sendo o cemitério um espaço portador da cultura material e espiritual, contatamos 

na fala dos entrevistados que, o processo de transladação dos corpos, inaugurou um 

período de remanejamento e adaptação, referente às manifestações mortuárias da cidade.  

Para além da questão cartográfica, a ocupação deste espaço, viabilizou novos moldes de 

usos e apropriação por um ambiente fortemente marcado pela relação da memória e 

afetividade. Tendo em vista, que essas adaptações foram mais marcantes para as famílias 

que não sabem do paradeiro dos seus entes queridos, constata-se nas falas dos mesmo que, 

o cemitério “Parque da Saudade” abriga não só reflexos do evento histórico que foi a 

construção da barragem Armando Ribeiro, mas também reflexos de uma cultura readaptada 

que está para além da funerária.  
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A REPERCUSSÃO DO SUICÍDIO DO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS E AS 

MANIFESTAÇÕES POPULARES: O AGOSTO DE 1954 EM RECIFE – PE290 
 

Daniel Francisco da Silva291 

 

INTRODUÇÃO  

O interesse em estudar o suicídio do Presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 

1954, surgiu por meio de uma atividade desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência (PIBID) na Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel, na cidade de 

Caicó – RN, onde atuamos com os demais bolsistas. A intervenção foi aplicada no mês de 

setembro do ano de 2013, tendo sido desenvolvida a partir de uma fotografia do cortejo do 

corpo do Presidente Getúlio Vargas em direção ao Aeroporto Santos Dumont. Dessa forma, 

problematizamos junto com os educandos o que a fotografia representava naquele período. 

Sendo assim, identificamo-nos, pois, é um assunto com o qual temos grande aproximação, 

ligado à História Política.        

Como base bibliográfica para realização da intervenção utilizamos o texto “O carnaval 

da tristeza: os motins urbanos de 24 de agosto”, de Jorge Ferreira, e o livro didático do 9º 

ano da coletânea “História Sociedade e Cidadania”, do autor Alfredo Boulos Júnior. Ao 

término da intervenção percebemos que a morte de Getúlio Vargas precisava ser 

pesquisada. Indagávamo-nos, na ocasião, sobre o que os brasileiros estavam sentindo no 

dia 24 de agosto de 1954, ao receberem a notícia do suicídio do Presidente Getúlio Vargas. 

Ao sair da intervenção, procuramos a professora Jailma Maria de Lima coordenadora do 

PIBID que dialoga com questões do Brasil Republicano em suas pesquisas.  

                                                        
290 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
291 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: daniel-silva-07@live.com   
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A mesma foi de suma importância para que a ideia se transformasse em um projeto 

de pesquisa, pois, nos apoiou e orientou-nos no que foi preciso, indicando uma vasta 

produção historiográfica do tema a ser trabalhado, como por exemplo, o livro “Vargas e a 

crise dos anos 50” sob a organização de Ângela de Castro Gomes, o livro do autor Jorge 

Ferreira “O imaginário Trabalhista – Getulismo, PTB e cultura política popular”, o livro “O 

populismo e sua história debate e crítica” organizado por Jorge Ferreira. Sendo assim, 

percebemos que a morte de Getúlio Vargas ocasionou uma grande comoção coletiva no 

país. Como aponta o autor Jorge Ferreira no texto intitulado “O carnaval da tristeza: os 

motins urbanos de 24 de agosto”. Para isso, precisamos compreendê-la no Nordeste 

brasileiro, especificamente em um dos seus maiores centros urbano nordestino, Recife, 

capital do Pernambuco.   

Na tentativa de obtermos mais informações sobre a morte de Getúlio Vargas em 

agosto de 1954, nos dirigimos até o Arquivo Público Estadual Jordão Emereciano, na cidade 

do Recife para pesquisarmos nos jornais que estão em seu banco de dados. Fizemos uma 

coleta de dados do jornal Correio do Povo, da edição de nº 17 da (terça-feira) 24 de agosto 

de 1954 até a edição de nº 23 (terça-feira) 31 de agosto de 1954. Esses dados coletados nos 

revelam uma série de acontecimentos na cidade do Recife no período da morte de Getúlio 

Vargas, como por exemplo, o sentimento de perda, que as pessoas estavam sentido, uma 

vez que a população foi para as ruas na cidade do Recife, expondo sentimentos de pesar e 

de luto. Todavia, há poucos trabalhos escritos sobre esse período no Brasil, especificamente 

referidos a cidade do Recife, temos conhecimento de um parágrafo do autor Jorge Ferreira 

em o texto “O carnaval da tristeza: os motins urbanos de 24 de agosto”.  

Ângela de Castro Gomes e Francisco Falcon realizam análises, nesse sentido, sobre 

conjunturas políticas do período. Para eles, a década de 1950 foi um período de crise politica 

pautada na disputa pelo poder governamental do país. Dessa forma, o governo Vargas, 

vigente entre 1951-1954, encontrava-se no cerne dos debates e tentativas de tomada de 
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poder empreendidos pela oposição o que culminou no suicídio do presidente Getúlio 

Vargas em 24 de agosto de 1954 (FALCON, 1997; GOMES, 1994).  

Alzira Alves de Abreu e Fernando Lattman-Weltman, no capítulo “Fechando o cerco: 

a imprensa e a crise de agosto de 1954”, presente no livro “Vargas e a crise dos anos 50” 

organizado por Ângela de Castro Gomes, trazem a relação imprensa e crise de 1954, e como 

esta noticiava os acontecimentos políticos. A partir da caracterização midiática em torno do 

Governo Vargas, é-nos permitido refletir sobre o papel difusor da imprensa como ator 

político da oposição do mesmo. (ABREU, LATTMAN-WELTMAN; 1994).  

A morte do presidente Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954 pode ser vista por 

diferentes ângulos, como expõe em seu livro “1954: um tiro no coração”, o autor Hélio Silva, 

apresenta a partir de uma entrevista realizada com Alzira Vargas292, uma visão voltada para 

os acontecimentos ocorridos no interior do Palácio do Catete, uma perspectiva direcionada 

a vida privada da família Vargas (SILVA, 1978).  

 Já na abordagem do autor Jorge Ferreira no livro “O imaginário trabalhista: getulismo, 

PTB e cultura política popular – 1945-1964” o suicídio do presidente Getúlio Vargas foi 

recebido pela população brasileira em meio a protestos e grande comoção, repleto de 

acusações à oposição devido o acontecimento. Percebemos, assim, uma linha de 

compreensão voltada para a população e como esta recebeu a notícia do suicídio do 

Presidente Getúlio Vargas (FERREIRA, 2005). De acordo com a defesa do autor Jorge Ferreira 

acerca do papel da comoção do suicídio de Getúlio Vargas mediante a população brasileira, 

percebemos, que nas diversas regiões do país as pessoas se solidarizaram com a notícia e 

                                                        
292 Alzira Vargas do Amaral Peixoto, quando solteira era Alzira Sarmanha Vargas. Filha de Getúlio Vargas  

nasceu em São Borja (RS) em 22 de novembro de 1914. Alzira Vargas foi uma das articuladoras do Partido 

Trabalhista Brasileiro – PTB, fundado em maio de 1945. Após a volta de Getúlio Vargas. Alzira foi assessora do 

seu pai, vindo “a exercer papel de relevo na crise- política de 1954, que culminou com o suicídio do presidente” 

Getúlio Vargas. Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio 

Vargas (CPDOC/FGV). Disponível em 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/alzira_vargas_do_amaral_peixoto >. Acesso 

em 21/11/2014 as 06hs22min.  

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/alzira_vargas_do_amaral_peixoto
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saíram as ruas para prestarem suas homenagens, como também protestarem contra a 

oposição.  

Nesse sentido, a dissertação de mestrado “A repercussão do suicídio de Getúlio 

Vargas e o processo de mitificação post-mortem no Jornal Correio do Povo de Porto Alegre” 

de autoria de Bibiana Soldera Dias, percebemos como a repercussão do suicídio de Vargas 

foi recebida na cidade de Porto Alegre e como a imprensa radialista divulgou a notícia 

ocasionando uma comoção nesse estado o que nos permite notar esse ponto em comum 

com as diferentes localidades do Brasil.  

 A biografia “GETÚLIO 1945 – 1954 Da volta pela consagração popular ao suicídio”, 

escrita pelo biógrafo e jornalista Lira Neto apresenta como o presidente Getúlio Vargas 

vivenciou e planejou a volta ao Palácio do Catete. O biógrafo apresenta uma série de cartas 

trocadas entre Getúlio Vargas e a filha Alzira Vargas, assim, nos apresentando com detalhes 

os últimos anos do presidente em sua vida privada e familiar. Dessa forma, percebermos as 

lacunas existentes no referido tema, sobretudo, no Nordeste brasileiro. Por isso, esse 

trabalho visa preencher algumas dessas lacunas na cidade de Recife – PE.   

O objetivo dessa pesquisa é averiguar, a partir das fontes jornalísticas a comoção 

vivenciada e sentida pela população de um dos centros urbanos do Nordeste, Recife – PE, 

no que diz respeito ao suicídio do Presidente da República Getúlio Vargas ocorrido em 24 

de agosto de 1954. Nosso desígnio, com essas análises, é o de indagar acerca de como a 

população da cidade de Recife – PE sentiu e reagiu frente à notícia do suicídio de Vargas 

expressando seu pesar. 

Utilizamos como ferramenta metodológica para essa pesquisa a História do Discurso, 

cujo abordagem nos permite analisar os textos dos documentos contidos no jornal Correio 

do Povo do Recife – PE. Como aponta o autor José D’ Assunção Barros “o texto que se está 

sendo tomado [...] como fonte é já aquilo que deve ser analisado, enquanto discurso de 

época a ser decifrado, a ser compreendido, a ser questionado” (2011, p. 134-135). Nesse 

sentido, optamos por essa metodologia, uma vez que, nos interessa entendermos como o 
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suicídio do Presidente Getúlio Vargas repercutiu na sociedade e na imprensa pernambucana. 

Verificamos diferentes discursos sobre o acontecido. As fontes utilizadas para essa pesquisa 

foram fontes históricas de tipologia jornalística. A imprensa será utilizada como fonte 

principal, sobretudo, o jornal Correio do povo, pois, as opções políticas feitas pelo jornal 

citado vai se refletir diretamente nas narrativas sobre a comoção popular com o suicídio do 

presidente Getúlio Vargas. Para De Luca,  

 

os jornais e as revistas podem ser utilizados como fonte de conhecimento 

para a história seja para obter dados econômicos, seja para analisar aspectos 

da vida política e social. O uso da imprensa periódica como fonte de pesquisa 

auxilia na compreensão da paisagem urbana, das representações, dos valores 

sociais de sujeitos de uma determinada época (2005, p. 123).  

 

Assim, os diversos grupos que se manifestaram em agosto de 1954 através dos 

sindicatos, associações ou clubes de futebol tiveram suas falas evidenciadas ou não pelo 

jornal.  

O estudo está situado no campo histórico da História Política, tendo em vista que 

essa temática nos possibilita a compreender fatos políticos da sociedade dentre os quais o 

suicídio do Presidente Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. Assim, percebemos que a 

política está ligada ao poder, como nos aponta o autor José D’ Assunção Barros  

 

 

o que autoriza classificar um trabalho historiográfico dentro da História 

Política é naturalmente o enfoque no “Poder”. Mas que tipo de poder? Pode-

se privilegiar desde o estudo do poder estatal até o estudo dos micropoderes 

que aparecem na vida cotidiana (2011, p. 106-107).  

 

 

Vale ressaltar que “Poder” é utilizado para entender a “velha” História Política, como 

também na Nova História Política. 

No decorrer dos últimos anos a inserção da Nova História Política está imersa na 

produção acadêmica, tem mostrado mudanças na forma de encarar a História. René Rémond 
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nesse sentido, afirma que “A HISTÓRIA, cujo objeto princípio é observar as mudanças que 

afetam a sociedade, e que tem por missão propor explicações para elas, não escapa ela 

própria à mudança. Existe, portanto, uma história da história que carrega o rastro das 

transformações da sociedade e reflete as grandes oscilações do movimento das ideias” 

(1996. p. 13). Assim, percebemos que a História Política, enfrentou uma crise no decorrer da 

primeira metade do século XX, uma vez que sobre, a mesma incidiu um “esquecimento” 

nesse período, pois, não havia historiadores interessados em estudá-la. Segundo René 

Rémond a História Política apresentava uma configuração diferente da qual estava sendo 

proposta, pois, a história política só tinha olhos para as crises ministeriais, e privilegiando as 

rupturas de continuidade, era a imagem do exemplo perfeito da história factual, totalmente 

ao contrario da história ideal que estava sendo proposta naquele momento; assim, o termo 

événemenntielle – era utilizado no mau sentido – que ficava na superfície das coisas e 

esquece-se de vincular os acontecimentos profundos. (REMOND, 1996. p. 17). Assim, a 

História Política ao privilegiar o particular, o nacional, privava-se da possibilidade de 

comparações no espaço e no tempo, e interditavam-se as generalizações e sínteses capazes 

de se dar uma dimensão científica ao trabalho do historiador. 

A História Política segundo Pierre Rosavallon é a maneira em que uma sociedade 

compõe suas representações políticas, na qual, os historiadores compõem interpretações 

fruto do seu tempo. Onde grupos sociais ou países estão envolvidos para pensarem e 

desenvolverem suas ações, visando uma melhoria no futuro de seus respectivos países. 

Assim, procura-se fazer uma história voltada para as respostas das indagações de seus 

problemas, de acordo com a conjuntura politica vivenciada no período. Assim, é a “história 

política na medida em que a esfera do político é o lugar da articulação social e de sua 

representação” (1995, p. 16). Nesse sentido, a História Política nos possibilita um diálogo 

com um fato histórico político, onde uma figura política esteve envolvida, o Presidente da 

República Getúlio Vargas. O governo Vargas (1951 - 1954) passava por uma crise política, 
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que culminou em seu suicídio, de modo que a população brasileira foi às ruas com um 

sentimento de pesar e de revolta. 

O conceito adotado para a discussão em nosso trabalho é cultura política. Esse 

conceito passou por ressignificações no decorrer da sua trajetória, já que, nasceu na década 

de 1960 no campo das Ciências Políticas. Para Daniel Cefaï, a cultura política está ligada às,  

 

operações de alinhamento das maneiras de perceber, de agir e de julgar 

heterogêneas, de articulações de modalidades do viver juntos nas 

representações da coletividade, da justificação ou da denúncia de 

intervenções no espaço público, [...] das trocas de argumentos sobre o 

sentido de eventos, de decisões ou de ações, confecções de bens comuns e 

de bens políticos (CEFAÏ, 2001. p. 99 apud LIMA, 2010. p. 29).  

 

Dessa forma, o nosso estudo apropriou-se do conceito acima, porque 

compreendemos que as pessoas que estavam envolvidas nas manifestações populares de 

pesar e solidariedade são sujeitos ativos das questões culturais de sua sociedade.  

Sendo assim, esse trabalho será dividido em três tópicos; o primeiro tópico é “A 

comoção das pessoas com a notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas”, aqui 

apresentamos como as pessoas reagiram ao saber da notícia do, 24 de agosto de 1954. O 

segundo tópico intitulado “Os sindicatos, autoridade políticas e o desportivo em luto”; 

apresentamos os discursos de homenagem ao presidente Getúlio Vargas. O terceiro tópico 

“As manifestações de pesar em Recife – PE”, aqui expomos os sentimentos e as 

manifestações durante a semana após o suicídio do presidente Getúlio Vargas.  

 

 A COMOÇÃO DAS PESSOAS COM A NOTÍCIA DO SUICÍDIO DO PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 

 Getúlio Vargas passou por dificuldades desde o inicio da consolidação da candidatura 

para o pleito de 1950. Uma vez que, a oposição não aceitara o seu nome para a Presidência 

da República. A partir das eleições de 1950, Getúlio Vargas sentia a fúria dos seus opositores, 

assim, esses opositores não mediam esforços para adjetivar de forma negativa o nome do 
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candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, Getúlio Vargas. O Jornalista Carlos Lacerda 

apontava no pleito de 1950 que Getúlio Vargas “não deve ser candidato à presidência. 

Candidato, não deve ser eleito. Eleito, não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer 

à revolução para impedi-lo”. (HIPÓLITO, 2005, p. 160 apud LIMA, 2010, p. 122). Assim, ficou 

claro os ânimos do pleito de 1950.  

Com a vitória das eleições de 1950 por meio do voto direto, Getúlio Vargas voltou ao 

Palácio do Catete em Janeiro de 1951, tendo sido recebido com muita festa nas ruas do Rio 

de Janeiro. Logo no início do segundo governo o mesmo já enfrentava a ira da oposição, 

como também, o Brasil passava por crises no setor industrial e a economia não estava bem. 

O segundo governo Vargas (1951-1954) iniciou com resistência da oposição, sobretudo, da 

União Democrática Nacional (UDN) principal partido opositor a Getúlio Vargas, como 

também o jornalista Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa.  

 Em meio a esse cenário a imprensa, especialmente o jornal Tribuna da Imprensa 

apresentava matérias que adjetivava de forma negativa o presidente da República. Todavia, 

em meados de 1951 surgiu o periódico Última Hora, do jornalista Samuel Winer; um jornal 

que, mudaria a história da imprensa brasileira: o vespertino apresentava um novo modelo 

de periódico, pois, trazia “o logotipo estampado em azul, enquanto a concorrência seguia o 

padrão monocromático de letras pretas sobre o papel branco” (LIRA NETO, 2014. p. 220). 

Esse jornal apresentava-se mais próximo ao governo como nos apresenta o biógrafo Lira 

Neto: “era o único entre os grandes periódicos brasileiros a publicar manchetes 

sistematicamente favoráveis ao governo federal”. Uma coluna específica, na página 3, “O dia 

do presidente” [...] cobria a agenda de Getúlio e fornecia aos leitores notas exclusivas sobre 

o expediente do Catete” (2014. p. 222).  

Contudo, a criação do jornal Última Hora não isentou o desgaste do governo federal. 

Nesse sentido, a união foi alvo de inúmeras reprovações, mas, a partir de 1954 as críticas 

aumentaram e a crise política se configurou. Um dos fatores que levou à oposição criticar o 

governo era a forma como o Ministério do Trabalho exercia sua função, tendo como titular 
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da pasta o presidente do PTB, João Goulart, pois, o mesmo estabeleceu uma ponte com os 

trabalhadores, negociando as reivindicações da classe. O ministro conseguiu que o 

presidente Getúlio Vargas aumentasse o valor do salário mínimo em cem por cento naquele 

ano. Com esse aumento, os ânimos da oposição afloraram e criticaram a medida adotada 

pelo presidente. A crise política se intensificou depois do atentado ao jornalista Carlos 

Lacerda em 05 de agosto de 1954 que matou o general Rubens Vaz na Rua Tonelero em 

Copacabana. A partir desse atentado e com a comprovação de que Climério Euribes de 

Almeida membro da guarda pessoal do presidente houve o acirramento dos ânimos da crise, 

o seu principal opositor Carlos Lacerda, acusou o presidente Getúlio Vargas como o 

mandante do atentado:  

 

na primeira página de seu jornal, Tribuna da Imprensa, com o título “O 

sangue de um inocente”, Carlos Lacerda lembrou a medalha de herói do 

Correio Aéreo Nacional e os quatro filhos do major manipulando 

sentimentalmente a imagem dos “órfãos de guerra”. Sem esperar as 

investigações policiais, Lacerda declarou: “Mas, perante Deus, acuso um só 

homem como responsável pelo crime. É o protetor dos ladrões. Esse homem 

é Getúlio Vargas293”. 

 

  

Nesse sentido, essa crise política no cenário nacional intensifica-se de forma que o 

governo Vargas contraponha. Assim, o presidente Getúlio Vargas, participa de reuniões 

ministeriais e ordenou que se fizesse uma investigação. Todavia, a pressão da oposição 

aumentou a cada dia do mês de agosto de 1954 pedindo, a renúncia de Vargas. Sendo 

assim, após a reunião ministerial ocorrido no Palácio do Catete na madrugada do dia 24 de 

agosto de 1954, Getúlio Vargas suicida-se no citado edifício, na cidade do Rio de Janeiro. A 

população brasileira, ao saber da notícia sentiu o pesar de sua morte. Em diversas cidades 

do país as pessoas foram às ruas para protestarem contra os “culpados” do suicídio do 

                                                        
293 Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 5 de ago de 1954, primeira página apud apud  FERREIRA 2005. p. 172. 
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presidente, sobretudo, Carlos Lacerda e a UDN. (FERREIRA, 2005; SILVA, 1978; LIRA NETO, 

2014).  

Na manhã da terça feira, 24 de agosto de 1954, a imprensa noticiou o suicídio do 

presidente Getúlio Vargas, expondo como esse acontecimento político repercutiu no país, 

destacando o pesar da população brasileira nas mais variadas regiões da federação. Em 

Recife, as comoções ocorridas na cidade entre os dias 24 e 31 de agosto noticiadas no 

periódico Correio do Povo. Para compreendermos, essas comoções precisamos 

problematizar os sujeitos históricos desse fato. Vez que, são de suma importância para 

entendermos esses dias de sentimento de luto. 

O jornal em que pesquisamos é o “Correio do Povo”, periódico que nos possibilitou a 

compreender o acontecimento político de 24 de agosto de 1954. Um fato que nos chamou 

atenção foi à criação do jornal Correio do Povo em agosto de 1954, como nos apresenta Luiz 

do Nascimento em seu livro História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954) vol. III “Diários 

do Recife 1901/1954” publicado pela editora Imprensa Universitária no ano de 1967 na 

cidade de Recife. O autor em sua obra nos expõe a história dos periódicos de Recife em uma 

coletânea de dez volumes, para este trabalho utilizamos o Volume III, no qual, expõe à 

história do periódico “Correio do Povo”. Assim, o mesmo era “matutino de orientação 

trabalhista, surgiu na arena do publicismo, precedido de intensa propaganda, no dia 05 de 

agôsto de 1954, as principais paginas em côres no formato de 58 X 42. Propriedade da 

Gráfica Correio do Povo Ltda” (NASCIMENTO, 1967. p. 429 – 430)294. Nascimento afirma que 

                                                        
294 A equipe do jornal inicialmente era constituída assim, Diretor – presidente: Antônio de Barros de Carvalho, 

Diretor – superintendente: Edgar Bezerra Leite; Gerente comercial: Adauto Barreto. A equipe do "batente" ficou 

assim constituída: Diretor: Josimar Moreira de Melo; Diretor de redação: Carlos Luis de Andrade; Secretário: 

Paulo Antunes; Sub secretário: Mucio Borges da Fonseca; Sub-secretário de oficina: Luis Garcez; Redatores — 

Newton Farias e Jaime Campos; Repórteres: Alberto Campelo, Antônio Luis Lins de Barros, José Américo de 

Lima, Ronildo Maia Leite, Stélio Goncalves, Adonias Moura e Abdias Cabral de Moura Filho; cronista social — 

Antônio Albino Pinheiro; Cronistas do Interior: Artur Maciel e Jose Mendonga; Tradutores de telegramas: Jose 

Arruda Câmara e Itamar Araújo; Encarregados da parte desportiva: Celio Tavares, Laudenor Pereira e João 

Cavalcanti; revisores: Democrito Silveira, Ipemeri Cunha, Expedito Pinto, Jose Roberto de Araujo, José Adirson 

de Vasconcelos, Valdi Bezerra da Silveira e Valdemir Tavares; Diagramador :Lonaldo de Andrade; Fotógrafos 

Valdir Santos Braga, Assis Araújo, Luna e Luis Gueiros; Chefe de publicidade: Gil Sampaio; Corretor de anúncios: 
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o jornal Correio do Povo, não pertencia a agremiações políticas e o mesmo tinha sido 

fundado com recursos próprio. O objetivo do periódico era se tornar porta voz dos anseios 

populares e refletir sobre os sentimentos e as necessidades das classes dos menos 

favorecidos. Nesse sentido, o periódico lutava por uma justiça social efetiva. (1967.p. 432). 

Assim, percebemos que o público do jornal Correio do Povo é o trabalhador, por isso, 

nas matérias sobre o suicídio do presidente Getúlio Vargas ficou evidente a participação 

popular nas entrevistas concedidas ao jornal. Nesse sentido, utilizamos o periódico para 

entender como foi à repercussão do suicídio do presidente Getúlio Vargas na Cidade de 

Recife por meio dos seus discursos.  

A notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas chegara à capital do Pernambuco 

de “surpresa” como em outras partes do país. O jornal Correio do Povo publicou na matéria 

da capa do dia 24 de agosto de 1954 – Ano – I edição de nº 17, “GETÚLIO MORREU PARA 

LIBERTAR O SEU POVO”. Percebemos a ênfase que o periódico dar ao suicídio que pegou 

os brasileiros e, sobretudo os cidadãos recifenses sem esperar uma notícia como essa. Assim, 

o jornal que era de caráter trabalhista foi às ruas para ouvir as pessoas e expor o que as 

mesmas estavam sentindo. Fez uma série de entrevista, com populares do Recife, tendo 

destacado as comoções das pessoas, assim, na edição de nº 17, 

 

o operário João Valfrido Ribeiro quase não pôde falar de tão grande era 

a comoção que se encontrava”. “O dr Getúlio para os pobres era o maior 

homem do mundo. Ninguém antes dele tinha olhado para os operários. 

Foi ele que nos deu a Lei do Trabalho, médicos e remédios de graças, nos 

Institutos, abono familiar os nossos filhos e o salário mínimo que não nos 

deixou morrer de fome. “Era o amigo da pobreza”295. 

 

Assim, percebemos um discurso emocionado do cidadão que lembra as Leis 

trabalhistas implantadas no primeiro governo Vargas, dessa forma, o discurso está associado 

                                                        
Hilton Sousa. A redação e a oficina localizaram-se na rua Visconde de Goiana n° 377 e o escritório na sala 14, 

sobreloja, do Edificio Arnaldo Bastos, a Avenida Guararapes.  (NASCIMENTO, 1967. p. 430).   
295 Era o maior amigo da pobreza. Correio do Povo, Recife. p. 2, 24 de ago de 1954.  
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a uma melhoria que os trabalhadores obtiveram em seu governo passado, como também 

ao emocional do depoente.  

 

 OS SINDICATOS, AUTORIDADES POLÍTICAS E O DESPORTIVO EM LUTO  

Na terça feira, 24 de agosto de 1954 as pessoas do Brasil apresentavam seus 

sentimentos de dor e pesar nas cidades brasileiras. Na cidade de Recife não foi diferente. 

Diversos setores publicaram notas a respeito do suicídio do presidente Getúlio Vargas, como 

também autoridades políticas prestaram suas homenagens ao Chefe de Estado. Nosso 

objetivo é apresentar uma discussão acerca das notas de luto publicadas pelos sindicatos 

das mais variadas repartições, como por exemplo, Sindicatos dos Trabalhadores, da 

Indústria, de Calçados, dos Jornalistas, de Produtos Químicos, além de autoridades políticas 

e partidárias como vereadores e os desportivos clubes de Recife (Náutico, Santa Cruz, 

América e Auto Esporte). Realizando uma discussão, que permita-nos entender o teor dessas 

notas publicadas pela imprensa pernambucana após o suicídio do presidente Getúlio 

Vargas. 

Os Sindicatos procuraram a imprensa para divulgarem suas notas de pesar como o 

Sindicato dos Calçados, no qual divulgou a seguinte nota: 

 

A diretoria dos Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria de Calçados do 

Recife, interpretando o sentimento dos seus associados, resolveu decretar 

luto por 8 dias. No mastro do Sindicato será hasteada a bandeira nacional a 

meio pau, até a próxima terça feira296”. 

 

  Os Sindicatos de Produtos Químicos, a Associação Comercial de Pernambuco, a 

Federação dos Industriários, a Federação do Comércio Varejista e a Federação do Comércio 

Atacadistas do Recife, também decretaram luto de oito dias297. A imprensa pernambucana 

                                                        
296 No Sindicato dos Calçados. Correio do povo, Recife, p. 2, 25 ago. 1954. 
297 Nas classes conservadoras; No sindicato dos Produtos Químicos. Correio do povo, Recife, p. 2, 25 ago. 1954. 



 

351 

 

também decretou oito dias de luto ao presidente Getúlio Vargas, a exemplo dos periódicos 

“Diário de Pernambuco, A Folha da Manhã e o Diário da Noite”298. 

Assim como os Sindicatos, as autoridades políticas do Brasil, sobretudo, ligadas ao 

PTB publicaram seus atos de pesar, como a autora Bibiana Dias aponta a mensagem redigida 

pelo presidente do Partido, João Goulart,  

 

... continuaremos (...) defendendo com mais ardor e mais idealismo a 

memória inolvidável do maior dos brasileiros, sacrificando em holocausto à 

ordem e a tranqüilidade pública. (...) porque o sangue inocente de Getúlio 

Vargas foi a comunhão que nos uniu para sempre sob a mesma fé, abrindo-

nos de par em par o coração do povo brasileiro, que jamais conheceu em 

toda gloriosa história, exemplo tão dignificante de renúncia e página tão 

formosa de amor à pátria. Cada gota de sangue do nosso grande chefe será 

de fato a chama imortal a viver para sempre em nossos corações. Nós a 

transmitiremos às gerações porvindouras para que completem e 

aperfeiçoem a obra iniciada. Os trabalhadores estão órfãos (...) nós juramos 

com as mãos postas sobre o corpo hirto do nosso grande chefe – cujo o 

espírito nos guiará até a morte – fazemos do seu ideal, nosso ideal, das suas 

declarações, nosso programa...299  

 

Nesse sentido, os sentimentos de pesar e revolta do presidente do PTB ficam 

evidentes em seu pronunciamento ao povo brasileiro, como também, o sentimento de dar 

continuidade aos projetos de Getúlio Vargas, assim, percebemos um discurso emocional em 

nível nacional. Na manhã de 24 de agosto, o jornal Correio do Povo, já noticiou o suicídio e, 

em suas páginas, destacou os sentimentos de pesar e luto decretados por autoridades 

políticas da cidade de Recife, homenageando o presidente que acabara de suicidar-se. “O 

                                                        
298 Imprensa pernambucana em edições sucessivas. Correio do Povo, Recife, p. 2, 25 de ago. 1954.  
299 SILVA, Hélio. 1950: um tiro no Coração – O Ciclo de Vargas. Porto Alegre: L & PM, 2004, p. 322 apud DIAS, 

Bibiana. A repercussão do suicídio de Getúlio Vargas e o processo de mistificação post-mortem no jornal correio 

do povo de Porto Alegre. Porto Alegre: 2011 p. 106. O texto publicado em anexo no livro do autor Hélio Silva 

“1954: um tiro no coração” “foi retirado do jornal O Radical de 28/08/1954, e tem o título de “Nota oficial do 

Partido Trabalhista Brasileiro”“. Id. Ibid.  
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Governo do Estado de Pernambuco em sinal de pesar pelo trágico desaparecimento do 

presidente Getúlio Vargas resolveu decretar luto oficial por oito dias em todo o Estado”300.  

A imprensa destacou mensagens de solidariedades dos vereadores da bancada do 

PTB. Sérgio Xavier, Wilson de Barros Leal e Antônio Batista de Sousa, assim expressaram: “A 

bancada do PTB da Câmara Municipal do Recife mais uma vez telegrafou ao chefe da Nação 

e as Forças Armadas, enviando sua solidariedade ao presidente Getúlio Vargas afirmando 

ainda que a constituição precisa ser mantida”301. O PSD suspendeu a campanha302 em ato 

de pesar ao suicídio do presidente. “O partido Socialista Brasileiro [...] está comunicando ao 

povo que resolveu suspender a todos os ato públicos de propaganda da candidatura do 

jornalista Osório Borba associando-se ao pesar que domina o povo brasileiro, pelo 

falecimento do presidente da República”303 

 Percebemos que os sentimentos de pesar na cidade de Recife foram bastante 

divulgados pela imprensa. Dessa forma, apresentando a notoriedade que o presidente 

Getúlio Vargas possuía (possuí?) após o suicídio. Nesse sentido, o autor Jorge Ferreira 

apresenta-nos como o suicídio de Vargas atingiu o sistema partidário brasileiro;  

 

episódio dramático e traumático para a sociedade brasileira, a morte de 

Vargas atingiu o sistema partidário com, pelo menos, dois significados: seus 

opositores, sobretudo os liberais, que descreviam o ex – presidente como 

“ditador do Estado Novo”, esperavam por futuras vitórias eleitorais sem a 

presença do “getulismo” os partidários de Vargas, tanto as lideranças quanto 

os eleitores, manifestavam desorientação e desalento, privado que estavam 

de sua maior referência política. Getúlio Vargas, até então, era maior que o 

PTB. Sem grandes líderes em nível nacional e estadual, desprovidos de 

máquina partidária como as outras agremiações, os petebistas tinham algo 

nada desprezível: o que, na época, era definido como “getulismo”. Contudo, 

o partido não crescia limitado e cercado por uma liderança incontestável, 

verdadeiro mito político vivo. Vargas, no entanto, já havia preparado o futuro 

                                                        
300  Luto Oficial por 8 dias em Pernambuco. Correio do povo, Recife, p. 2, 24 ago. 1954. 
301 Vereadores e líderes sindicais prestam solidariedade a Vargas. Correio do povo, Recife, p. 2, 24 ago. 1954. 
302 Eleições gerais no Brasil, Osório Borba foi eleito a suplente de Deputado Federal, na legenda Movimento 

Popular Autonomista, ocupou uma cadeira na Câmara, por apenas dois meses em 1957. Disponível em  

< http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/links/OsorioBorba.html> Acesso em: 21/11/2014 as 18hs48 min.  
303 Suspendeu a campanha. Correio do povo, Recife, p. 2, 25 ago. 1954. 

http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/links/OsorioBorba.html
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do PTB. Inicialmente, encaminhara sua própria sucessão, elevando João 

Goulart a presidente do partido (FERREIRA, 2005. p. 204).  

 

 Desse modo, o suicídio de 24 de agosto de 1954 modificou o sistema político do país. 

Pois, o segundo governo Vargas passara por uma crise, na qual, sua popularidade estava 

baixa e a oposição estava criticando o governo. Após, o suicídio e com a com a vinculação 

da carta-testamento304, o autor Jorge Ferreira aponta que o mesmo “livrou-se da imagem 

negativa que o descrevia como “ditador do Estado Novo” e ganhou outra, a do “líder 

nacionalista e reformador social” (2005. p. 204). Dessa forma, Getúlio Vargas deixa 

contribuições significativas para a continuação dos seus projetos, agora, na figura do 

presidente do PTB João Goulart.  

  Em meios às notas de pesar na cidade de Recife vale salientar aquelas expedidas pelos 

desportistas da cidade, que expressaram suas homenagens. Assim, o jornal Correio do Povo 

destacou:  

 

Como não podia deixar de acontecer os esportes pernambucanos choraram 

a morte do seu grande presidente e por suas vozes mais autorizadas 

declararam o pesar que os domina. Todas as atividades foram paralisadas e 

tomando luto oficial por oito dias, em todas as federações e clubes”305.  

 

Os presidentes do Clube Náutico Capibaribe, do Santa Cruz, o América e do Auto 

Esporte apresentaram suas notas de pesar paralisando as atividades previstas para a semana 

expondo solidariedade ao presidente Getúlio Vargas. Assim,  

 

o Presidente da Federação Pernambucana de Desportos [...] resolve tomar 

luto por (8) dias prazo que conservará o pavilhão hasteado a meio pau [...] 

suspender a realização do jogo que deveria travar no terminado que, 

                                                        
304 A carta-testamento deixada por Getúlio Vargas ao suicidar-se, segundo Lira Neto apresentava “a 

autoimolação de Getúlio tornava um mártir e, para o imaginário coletivo nacional, um símbolo de resistência” 

(LIRA NETO, 2014.p. 346). 
305 O desporte em Funeral. Correio do povo, Recife, (número da página invisível). 25 ago. 1954. 
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mantidos as mesmas autoridades, seja ele realizado na quarta-feira 10 de 

setembro vindouro [...]306.  

 

 

Nesse sentido, os sentimentos de pesar e luto foram expressados pelos mais variados 

setores da cidade de Recife , ocasionando mudanças na rotina de suas programações usuais, 

em função do trágico acontecimento.  

 

AS MANIFESTAÇÕES DE PESAR EM RECIFE – PE 

No decorrer da semana após o suicídio do presidente Getúlio Vargas as pessoas da 

cidade de Recife foram ás ruas para homenagear – lo. E o jornal Correio do Povo noticiou os 

acontecimentos durante a semana. Dessa forma, esse tópico tem como objetivo expor 

algumas das manifestações de pesar que o periódico noticiou acerca do suicídio do 

presidente Getúlio Vargas. Nesse sentido, analisamos os discursos das pessoas que o jornal 

publicou. Uma vez que, é de suma importância para compreendermos os sentimentos de 

pesar e revolta que os cidadãos da cidade de Recife vivenciaram, como as mais variadas 

cidades do Brasil. Dessa forma, percebemos que as emoções das pessoas foram exorbitantes 

e uma pessoa chegou a óbito na cidade de Recife. Assim, na terça feira 24 de agosto de 

1954 o Correio do Povo noticiou que morreu um trabalhador recifense ao saber do suicídio 

do presidente Getúlio Vargas,  

 

ao ouvir pelo rádio a notícia, do suicídio do presidente Vargas, o trabalhador 

José Florentino da Silva de 54 anos de idade, residente a rua dos Afogados 

foi cometido de mal súbito [...] não resistira ele ao choque causado pela 

morte do chefe da nação e amigo número um dos trabalhadores do povo 

brasileiro307.  

 

Sendo assim, percebemos que o suicídio do presidente Getúlio Vargas comoveu às 

pessoas e o quanto a população brasileira sofreu com a perda do presidente. Uma vez que 

                                                        
306 Não haverá jogo. Correio do povo, Recife, (número da página invisível). 25 ago. 1954. 
307 Morre de emoção um trabalhador brasileiro. Correio do Povo, Recife, p. 3. 24 ago. 1954.  
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foram pegas de “surpresas” ao amanhecer daquela terça feira 24 de agosto de 1954.  Assim, 

no discurso do Srº José Carneiro de Albuquerque, presidente do Sesiano de casas amarela, 

fica evidente o sentimento de pesar e de agradecimento ao presidente Getúlio Vargas, 

 

recebi com profundo pesar, não podendo mesmo resistir a notícia, em 

caráter extraordinário que acaba de enlutar toda a população brasileira. 

Confiando naqueles que a estas horas sentem como eu a falta irreparável de 

um dos maiores brasileiros, que foi o presidente Getúlio Vargas. Somente a 

ele devemos nós, os trabalhadores, a criação de uma grande legislação 

trabalhista e a garantia das liberdades sindicais. Ficou na lembrança dos 

trabalhadores brasileiros o legado eterno de sua obra social308  

 

Dessa forma, percebemos que no discurso de Albuquerque fica evidente o 

sentimento de pesar e de agradecimento ao presidente Getúlio Vargas pelas conquistas que 

os trabalhadores brasileiros adquiriram. Esse depoimento é um exemplo do que o jornal 

Correio do Povo publicou durante a semana após o suicídio, pois, a mesma foi de 

manifestações de pesar na cidade de Recife. Como o episódio da Avenida Guararapes, onde 

as pessoas estavam reunidas chorando a morte do presidente Getúlio Vargas e chegou um 

defensor de Carlos Lacerda, a população exaltou-se e quase o espanca: 

 

[a] multidão estava aglomerada na praça da independência, no princípio da 

Avenida Guararapes defronte ao edifício da “Sulacap” [...] o povo mostrava-

se consternado. A essa altura dos acontecimentos chegou na calçada do 

“Brahma chopp” dizendo-se ter vindo do Rio de Janeiro, um cidadão 

desconhecido, aparentando seus cinquenta anos de idade, trajado de azul 

marinho que iniciou um discurso defendendo o jornalista Carlos Lacerda. Isso 

foi o bastante para que o povo se tivesse revoltado contra as suas palavras, 

em grito de protestos. Alguns mais exaltados correram em direção ao 

desconhecido, a fim de esmurra-lo [...].309 

 

 

                                                        
308 Representantes de todas as classes lamentam o desaparecimento. Correio do povo, Recife. p. 3. 24 de ago. 

1954.  
309 Viva Getúlio! É o grito que parte do coração do povo. Correio do Povo, Recife. p. 2, 25 de ago. 1954.  
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Logo, as manifestações populares na cidade de Recife ficam claras, pois, as pessoas estavam 

dispostas, sobretudo, a corroborar no possível para não serem interrompidas as 

homenagens do presidente Getúlio Vargas, como também não permitiram insultos ao 

presidente. Na terça feira 31 de agosto de 1954, quando completou sete dias do suicídio do 

presidente Getúlio Vargas a população da cidade de Recife sai às ruas em uma grande 

passeata para homenageá-lo, 

 

Partindo, do parque 13 de Maio, 100 mil pessoas, com velas nas mãos, 

desfilaram lentamente, até a praça da independência. Em todos os rostos 

estavam estampada à dor e o pesar. Mas, nas fisionomia dos que desfilavam, 

não era notada somente a dor. Deixavam transparecer , ao mesmo tempo, 

um grande sentimento de revolta [...]Não se ouvia uma vos. Apenas o rumor 

dos sapatos no asfalto [...].310 

 

Nesse sentido, percebemos que as manifestações tinha como objetivo homenagear 

o presidente Getúlio Vargas. Dessa forma, os episódios narrados pelo jornal Correio do Povo 

nos indicam que a população recifense também se apresentou no espaço público 

manifestando os seus sentimentos pela morte do presidente. Para Prochasson,  

 

emoção encontra seu equivalente no velho sentido da palavra paixão, que 

designa o conjunto de movimentos afetivos, mais ou menos estáveis, 

engendrados pelo choque de um estado individual com a análise de uma 

situação. Isto implica em duas consequências importantes: as emoções não 

resultam de um encaminhamento puramente individual, mas se inscrevem 

em uma perspectiva social e cultural; elas não se opõem à cognição. (2005, 

p. 312). 

 

 Dessa forma, as emoções estão explícitas nas manifestações populares da cidade de 

Recife e o jornal Correio do Povo apresenta-nos esses sentimentos que a população recifense 

vivenciou no agosto de 1954. Uma vez que a população saiu às ruas para expor seus 

sentimentos pelo presidente Getúlio Vargas que os deixou naquela manhã de 24 de agosto 

de 1954.  

                                                        
310 Procissão Emocionante de Silêncio e de dor. Correio do povo, Recife. p. 7, 31 de ago. 1954.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo acompanhou as manifestações de pesar na cidade de Recife - PE durante 

uma semana após o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Nesse sentido observarmos que 

as pessoas da cidade de Recife se mobilizaram das mais variadas formas possíveis, a 

exemplo, de notas publicadas no jornal Correio do povo, expondo o seu pesar e as emoções 

que a população sentiu durante esta semana. Passeatas, manifestações contra as pessoas 

que caluniavam a imagem do presidente Getúlio Vargas foram fragmentos que expomos ao 

longo do artigo. Nossa pesquisa obteve êxito, pois, conseguimos responder nossas 

indagações acerca das pessoas que participaram das manifestações de pesar durante a 

semana após o 24 de agosto de 1954 em Recife – PE. Uma vez que eram pessoas das mais 

variadas repartições, como, jornalistas, trabalhadores, operários, presidentes de Sindicatos, 

autoridades políticas, e presidentes de clubes de futebol de Recife.  Nesse sentido, 

acreditamos ter contribuído para  o fechamento de algumas lacunas em aberto a respeito 

desse tema. Todavia, existem muitas lacunas em aberto a ser pesquisado acerca desse tema. 

Dessa forma, pretendemos voltar a esse tema em uma pesquisa mais ampla.  
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“DIREITOS DA CRIANÇA, DEVERES DOS HOMENS”: O DISCURSO DA 

PROTEÇÃO E CONTROLE DA INFÂNCIA NAS PÁGINAS DO BOLETIM 

ESTADUAL DA LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA – PARAÍBA311   
 

José dos Santos Costa Júnior312 

 

Qual maior dever do Homem frente a natureza, frente aos 

outros homens, sinão o cuidar de sua descendência? 

                                      (LBA, 1948 – Paraíba) 

 

 Este texto toma como objeto de discussão o discurso de proteção e assistência à 

infância na Paraíba no ano de 1948, tomando como fonte histórica principal uma edição do 

Boletim da Legião Brasileira de Assistência – LBA, produzido pela comissão estadual sediada 

em João Pessoa. Neste sentido, buscamos pensar como em um momento histórico 

específico da história do Brasil a infância foi tomada como objeto de ações médicas, 

assistenciais e políticas que se articularam com o objetivo de construir sentidos para a 

infância, entendendo a criança ora como uma grande promessa de transformação da história 

do país, ora como uma ameaça à ordem social e que por isso mesmo deveria ser alvo das 

ações de repressão e disciplina desses corpos desajustados moral e socialmente. Sendo 

assim, nossa reflexão tem como objeto central um tipo de preocupação que o filósofo Michel 

Foucault indicou ter começado de maneira mais visível a partir do século XVI, isto é, o 

problema do governo tanto de si quanto dos outros. Em suas pesquisas ele buscou 

identificar o momento histórico da emergência do problema da população, ou seja, o 

momento em que a população passou a ser alvo de uma série de formulações e projetos 

que a tomaram como objeto de compreensão e intervenção.  

                                                        
311 Texto elaborado sob a orientação da Profa. Dra. Regina Coelli Gomes Nascimento. Professora do 

Departamento de História da Universidade Federal de Campina Grande e tutora do Programa de Educação 

Tutorial do curso de História da mesma instituição.  
312 Estudante de graduação em História na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Bolsista do 

Programa de Educação Tutorial do curso de História da UFCG. E-mail: jose.junior010@gmail.com  

mailto:jose.junior010@gmail.com
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 A epígrafe que abre este texto é indicativa de um contexto peculiar. Seu enunciado 

pode ser lido historicamente como ponto de articulação de sentidos politicamente 

interessados e que tiveram como objetivo tornar a população alvo de projetos do Estado 

brasileiro. A população, a partir do que Foucault nos propõe pensar, cada vez mais passou 

a ser vista não com base em uma pretensa homogeneidade, mas tendo em vista o desejo 

de interferir nela de maneira cada vez mais contínua e usar suas forças de forma produtiva 

para o Estado, a população passou a ser percebida, classificada e categorizada de acordo 

com sua heterogeneidade. Neste sentido, as crianças, enquanto uma parte significativa da 

população e dotada de diversas idiossincrasias passou gradativamente, desde o início do 

século XX, a ser alvo de ações do Estado, a instituição socialmente construída com o objetivo 

de organizar, ordenar, legislar e normatizar a sociedade, visando utilizar de forma organizada 

e racionalmente orientada os seus diferentes recursos humanos, naturais, culturais, 

econômicos, etc.  

 No mês de abril de 1948 foi publicado o nono número do boletim informativo da 

Legião Brasileira de Assistência, tendo circulação na Paraíba e sendo produzido por uma 

comissão com sede na capital João Pessoa. Este boletim foi criado em 1947 com o objetivo 

de dar visibilidade às ações da LBA no estado da Paraíba. A edição que tomamos como fonte 

para análise é composta por oito páginas com textos, tabelas, gráficos e imagens sobre a 

assistência social à infância e à maternidade. Os principais temas que aparecem nessa edição 

do boletim, em seu segundo ano de circulação, são os seguintes: cuidados maternos com a 

criança, tratamento odontológico, atividades da LBA na Paraíba, banco de leite humano, 

educação e readaptação, dentre outros. Na última página da edição há uma tabela com a 

prestação de contas da movimentação financeira dos recursos da LBA, mostrando os valores 

e as diferentes rubricas (almoxarifado, administração, bens móveis, máquinas, etc.) que 

definiam os tipos de gastos realizados.  

 Tomando essa fonte histórica pelo seu aspecto monumental assim como nos sugere 

Foucault ao pensar metodologicamente a análise do discurso na pesquisa histórica, 
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podemos passar a ler esse documento/monumento não como um texto portador de uma 

verdade inquestionável sobre a infância e sobre as formas de tratamento dela na Paraíba no 

período supracitado, mas como uma produção textual atravessada por diferentes discursos 

e que através de sua gramática própria pôs em circulação de enunciados específicos sobre 

a infância. Considerando-se essa fonte então pela sua exterioridade pode-se indagar: o que 

tornou possível esse discurso sobre a infância? Quais os saberes foram produzidos para 

tornar a infância e o corpo infantil um campo de ações políticas que visaram descrevê-lo e 

circunscrevê-lo aos objetivos do Estado? A partir de questionamentos como estes iremos 

analisa-se a mateira de capa dessa edição do boletim da LBA que tem como título a seguinte 

frase: "Direitos das crianças, deveres dos homens”. Trata-se de uma matéria de capa e este 

é um ponto interessante do ponto de vista político. O ano de 1948 foi marcante do ponto 

de vista da consolidação dos direitos humanos e da responsabilização do Estado com o 

cuidado dos mais vulneráveis, registrando esses direitos na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, produzida pela Organização das Nações Unidas (ONU). É fato também 

que a matéria que ora analisamos foi publicada antes desse acontecimento (a promulgação 

da declaração), no mês de abril, mas as discussões e preocupações políticas em torno da 

proteção e controle das populações já estavam em voga há algum tempo e a declaração de 

1948 foi um ponto de atravessamento desses debates que se estendiam desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial em 1945.  

 Se alguns intelectuais nomeiam o século XX como tendo sido o “Século da criança” é 

fato que após a Segunda Guerra Mundial, considerando-se o triste legado que ela deixou 

no que diz respeito à condição humana e ao cuidado e o respeito com a infância, os 

investimentos, do ponto de vista social e político, passaram a se expressar cada vez mais no 

plano internacional através de convenções, pactos e acordos multilaterais que visaram criar 

mecanismos de grantia dos direitos. O Brasil do ano de 1948 era um país aonde já vinham 

sendo historicamente construídas uma série de políticas que tinham na infância não apenas 

um público alvo, mas um objeto político a ser protegido, conhecido e governado. A partir 
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de 1927, com a divulgação do Código de Menores, a legislação sobre a infância passou a 

ser construída com base em princípios como proteção, controle e disciplina. Se a infância 

enquanto conceito político e como categoria etária foi dotada de sentidos específicos no 

século XX, norteando ações de assistência e proteção, é fato também que o corpo enquanto 

objeto de debate e apreensão foi inventado nesse mesmo século (COURTINE, 2011). Se a 

infância poderia ser uma categoria ampla e abstrata do ponto de vista antropológico e 

jurídico, o corpo também foi construído conceitualmente, pois sobre ele se materializariam 

e se corporificariam valores e conceitos que as sociedades do século XX passaram a entender 

como importantes, dentre elas a sociedade brasileira e paraibana, especificamente.  

 O começo do século XX foi marcado por uma intensa produção discursiva sobre a 

infância pobre, desamparada, abandonada moral e materialmente pelas famílias 

consideradas desestruturadas e pela falta de assistência do Estado em relação a esse 

segmento da população (RIZZINI, 2011). A partir do governo de Getúlio Vargas é que as 

políticas públicas de assistência social passam a existir formalmente, tendo em vista que até 

então existiam ações filantrópicas organizadas de forma contínua ou não por organizações 

religiosas, principalmente a Igreja Católica. Em 1941, no governo de Getúlio Vargas, foi 

criado o Serviço de Assistência aos Menores (SAM), que atuava através da lógica da 

disciplina e controle dos corpos considerados infratores e desviantes do modelo de 

educação moral vigente. Além disso, diversas políticas em prol da saúde foram realizadas 

tendo como referenciais os discursos higienistas e eugenistas, que puseram em circulação a 

ideia de uma raça que paulatinamente poderia se tornar mais pura.   

 Maria Celina D’Araújo (2000) afirma que o Estado Novo representou, no Brasil, um 

“novo” ideal político que se caracterizou por não se coadunar totalmente nem com o 

capitalismo liberal, nem com o comunismo, duas doutrinas políticas que se opuseram 

frontalmente como dois projetos sociais e econômicos para o mundo, principalmente depois 

da revolução soviética. “O Estado Novo foi anunciado como um momento inovador do 

ponto de vista da racionalidade administrativa. Mas embora várias medidas fossem tomadas 
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nesse sentido, uma boa dose de clientelismo continuou orientando a administração estatal” 

(D’ARAÚJO, 2000, p. 30).  

 A Paraíba também operacionalizou localmente estes discursos que afirmavam a 

necessidade de cuidar da infância e protegê-la dos diversos fatores materiais e morais que 

poderiam comprometer um desenvolvimento saudável. A matéria sobre “Diretos das 

crianças, deveres dos homens”, inicia-se da seguinte forma: 

 

Em todos os tempos e mais especialmente após a revolução francesa, todos 

os sistemas filosóficos – políticos ou não – primaram sempre por defender 

“os direitos do Homem”. Certo. O Homem, sim, tem seus direitos. Em 

nenhum deles, entanto, se pensou em defender os deveres do “Homem” 

(Boletim da Legião Brasileira de Assistência, João Pessoa, 1948, p. 01). 

 

 Dois fatores chamam inicialmente a atenção na leitura do fragmento citado. 

Primeiramente uma espécie de crítica ao tipo de formulação de direito possibilitada de 

maneira mais incisiva a partir da revolução francesa de 1789. Em segundo lugar, e articulado 

ao primeiro, está a necessidade do texto ser iniciado com a referência a um passado 

longínquo para legitimar ou respaldar um tipo de discurso que será montado ao longo dos 

parágrafos subsequentes. O texto de abertura dessa edição do boletim tem como principal 

objetivo fazer uma crítica ao modo como os sujeitos até então vinham pensando o exercício 

de seus direitos, pois mais a frente diz-se que isso teria incorrido em uma espécie de 

individualismo em que todos buscavam seu direito e esquecia-se de uma contrapartida em 

relação aos seus pares. Isso fica bastante claro quando se afirma que:  

 

O Homem de hoje não pode gosar egoisticamente de seus direitos. 

Esquecer dos deveres que dizem respeito a todos, para usufruir 

prazenteiramente dos direitos que lhes outorga a sociedade, não é só um 

“pequeno esquecimento” e sim um verdadeiro crime de lesa sociedade 

(Idem, ibidem, p. 01).  
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 Ao passo em que nota-se no discurso do jornal um uso do passado como forma de 

legitimar a conquista desses direitos no tempo e no espaço vê-se que essa utilização do 

passado é articulada diretamente com uma necessidade do presente. Se o governo getulista 

tinha aberto as possibilidades para a garantia de direitos sociais sentia-se também a 

necessidade de rever a compreensão sobre estes direitos com o intuito de não incorrer numa 

atitude hedonista e prazenteira e também como forma de evitar manifestações que 

pudessem questionar o governo.  

 A infância, neste sentido, é usada como instrumento que permite estabelecer um 

parâmetro, pois se o homem tinha conquistado direitos para si também era portador de 

deveres com aqueles que ainda não eram propriamente homens e mulheres, do ponto de 

vista de que não tinham ainda a capacidade de decidir sobre suas próprias vidas. Um novo 

contrato social então estava formado e o corpo da criança era o ponto fulcral desse debate 

entre o Estado como garantidor de direitos e os homens e mulheres, pais e mães que se 

responsabilizariam pelas crianças, assumindo o dever de fazer com que essas crianças se 

tornassem cidadãs saudáveis e aptas para servir ao Estado quando assim fossem chamadas 

a fazer.  

 Analisando as políticas de saúde no governo de Vargas, Cristina Fonseca (2007) 

aponta que nesse período de fortalecimento da máquina estatal caracterizada também por 

um processo de burocratização e centralização das políticas do governo, a ideia de cidadania 

foi usada de maneira bastante forte para garantir uma maior legitimidade da ação estatal 

em relação aos grupos populares. Todavia, essa ideia de cidadania deve ser relativizada na 

medida em que ela foi uma “cidadania tutelada” pelo Estado marcadamente centralizador e 

autoritário. Neste sentido:  

 

A cidadania está embutida na profissão, e os direitos do cidadão restringem-

se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como 

reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja 

ocupação a lei desconhece (...). (Santos, 1987, apud Fonseca, 2007, p. 38).  
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 Embora o discurso da cidadania e da formação de cidadãos saudáveis, robustos, belos 

e fortes fosse divulgado amplamente, é importante lembrar que todo discurso produz os 

objetos e os sujeitos de que fala. Neste sentido, aquele sujeito cidadão que o discurso tornou 

visível e dizível naquela época não pode ser visto como um sujeito natural, imanente e com 

uma identidade essencial, mas sim como um efeito desse próprio discurso. Interessava ao 

governo e a alguns setores da sociedade daquela época que o cidadão fosse um 

trabalhador, alguém que subjetivasse a ideia de que o Brasil era o país moderno do 

desenvolvimento e que para continuar nessa senda era essencial a participação de todos e 

cada um através do trabalho. Por este motivo as políticas de saúde incentivavam o cuidado 

com o corpo da criança, estimulavam a higiene e muitas vezes atualizava a ideia eugenista 

que tinha como base a concepção de que diferentes fatores poderiam contribuir para o 

desenvolvimento ou para a degenerescência da raça.  

 Para o boletim da LBA era importante afirmar que: 

 

Só um ser humano tem unicamente direitos e não deveres – a criança. E mais 

ainda, todos têm deveres para consigo e ela ainda nenhum dever para com 

todos. Estes direitos que tem a criança e os deveres que lhes são devidos 

pela sociedade acham-se constitucionalmente concatenados em forma de lei 

que, em nosso País, tomou vulto de excelso (Boletim da Legião Brasileira de 

Assistência, João Pessoa, 1948, p. 01, grifo nosso).  

.  

 A criança então emerge nesse discurso como o centro da proteção do Estado e da 

sociedade. A conformação política de um pacto entre todos os cidadãos e destes com o 

Estado, é construído simbolicamente e todos parecem unidos por um mesmo projeto: o 

governo da infância. É este o interesse do boletim da LBA na Paraíba. Ao perceber o lugar 

social da própria LBA podemos perceber por que motivos esse tipo de discurso que torna 

visível uma relação amistosa entre sociedade e governo é posta em circulação, como se não 

houvesse conflitos. A LBA fazia parte do próprio governo e por isso assumia esse discurso e 

o fazia circular. 
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 Ao historicizar as políticas de assistência à infância nesse período Irma Rizzini (2011, 

p. 273) aponta que a LBA foi criada no ano de 1942 pela primeira dama Darcy Vargas, com 

o objetivo de “assistir às famílias dos convocados na II Guerra Mundial, assumiu como 

prioridade a assistência à maternidade e à infância a partir de 1945, apressando o fim de 

seus compromissos com as famílias dos convocados”.  

 

Suas ações tinham um caráter nacional, tendo a primeira dama convocado, 

através de telegrama, as esposas dos governadores estaduais e dos 

interventores federais para instituir em cada estado uma representação da 

recém fundada Legião Brasileira de Assistência (RIZZINI, 2011, p. 273).  

 

 A ação do Estado, ao passo em que era centralizada, também abria caminhos de 

interiorização dos princípios considerados nacionalmente relevantes. Deste ponto de vista é 

possível perceber que no momento em que o discurso do governo de Getúlio Vargas punha 

em circulação a ideia de uma união em busca da construção da nação moderna e 

promissora, compreendia-se também a importância de favorecer a interiorização dessa ideia 

e estimular o comprometimento de todos aqueles que faziam parte do país. Assim, seria 

possível efetivar o projeto nacionalista. A partir desse tipo de iniciativa de Darcy Vargas a 

LBA foi sendo implementada nos estados do país e criando redes de colaboradores e 

agentes que empenhavam trabalhos para que os princípios orientados nacionalmente 

chegassem às regiões mais pobres e aos lugares mais longínquos.  

 Na Paraíba, foi a partir do governo de Ruy Carneiro que as políticas de assistência 

passaram a ser oficializadas, organizadas a partir de critérios técnicos e com maior grau de 

continuidade e centralidade no Estado, tendo em vista um rompimento ocorrido entre o 

governo e a Igreja Católica. Sobre esse processo de implementação da assistência na 

Paraíba, Jean Patrício da Silva (s/d) aponta que:  

 

Na Paraíba, a implantação de tal política de nítido caráter assistencialista 

neste momento de estagnação da máquina administrativa deve-se 

primordialmente a união de dois fatores: institucionalização da assistência 



 

368 

 

social, com a instalação do núcleo estadual da legião brasileira de assistência 

(LBA) ligada diretamente ao Palácio do governo, (estes núcleos estavam 

instalados principalmente nas cidades de João Pessoa e Santa Rita, sendo 

comandado pela primeira dama Alice Carneiro) A legião brasileira de 

assistência teve papel preponderante na construção da imagem do 

Interventor como o “pai da pobreza” as ações estavam direcionadas ao 

atendimento das classes menos favorecidas. Neste momento vale destacar a 

influência de Alice Carneiro, fundadora e presidente do núcleo da LBA por 

vários anos (SILVA, s/d, p. 08).  

 

. Embora tenha desenvolvido ações importantes e garantido direitos básicos para 

crianças pobres da Paraíba e do Brasil como um todo, a LBA teve como um dos seus efeitos 

a construção de mitos políticos como o próprio Ruy Carneiro como o “pai da pobreza”. Neste 

sentido, em vez de ser usada muito mais como agente motivador para a transformação 

social, a pobreza muitas vezes foi usada para barganhas políticas e construção interessada 

de imagens de sujeitos socialmente comprometidos com essa situação quando a vontade 

de alcançar outros cargos políticos ou legitimar sua ação assistencial estava muitas vezes no 

primeiro plano.  

 Dentro do conjunto de direitos que ia sendo formulado na legislação o boletim da 

LBA aponta que “de todos os direitos da criança, nenhum se avantaja em importância ao 

direito á ‘alimentação’” (Idem, ibidem, p. 01). Esse enunciado foi sendo gestado desde o 

começo do século XX com as ações de promoção de saúde pública empreendidas pelo 

médico Arthur Moncorvo Filho313 que deu continuidade ao projeto do seu pai, doutor Arthur 

Moncorvo, na segunda metade do século XIX. As campanhas de incentivo ao aleitamento 

materno tinham também em vista um olhar profilático, favorecendo o cuidado com o corpo 

infantil e tornando-o menos vulnerável a doenças e enfraquecimentos. Essa nova prática 

médica teve como efeito a transformação de hábitos culturais e a instauração de novos 

códigos comportamentais e modalidades de interação entre mãe e filhos, prescrevendo 

                                                        
313 Sobre os modelos assistenciais criados por este médico e seu pai e a criação do Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância em 1901, ver Wadsworth (1999) e Rizzini (2011).  
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cuidados higiênicos e favorecendo uma maior ação do Estado enquanto instituição pública 

sobre a vida privada das famílias.  

 A garantia do direito à alimentação da criança seria possível através de uma ação 

organizada e programática do Estado. Sobre isso, na Paraíba, o boletim informa que:  

 

De diversas maneiras pode-se satisfazer a esse direito, e dentre elas uma, a 

distribuição gratuita de leite em pó, que ora vimos de ver instalada, com o 

beneplácito da chefia da D.M.I. da L.B.A. neste Estado tem as suas 

justificativas. Inúmeras são as críticas levantadas contra a distribuição 

gratuita de leite em pó. E quanto aos críticos, estes são sem conta e mais 

gratuitos mesmo que o próprio leite distribuído. Entanto, nenhuma das 

críticas resiste á assertiva de que existe uma legião de mães necessitadas que, 

para os seus filhos, precisa de leite. A distribuição gratuita de leite em pó, 

tropéça (sic), de início, com varias (sic) dificuldades. Primeiro, de ordem 

econômica – o alto custo do leite. Segundo, de ordem educacional – impedir 

que pessoas abastadas se beneficiem com esse leite que é um dinheiro dos 

pobres. Terceiro, de ordem técnica – dificuldade de uma fiscalização perfeita 

áquelas mães cujos filhos fôram (sic) contemplados com o leite distribuído, 

no sentido de que esse leite seja utilizado exclusivamente para a alimentação 

da criança (Boletim da Legião Brasileira de Assistência, João Pessoa, 1948, p. 

01-02). 

 

 A formulação das políticas públicas foi possível historicamente a partir do Estado 

Novo, tendo em vista que o ideário de fortalecimento do Estado e a garantia de condições 

básicas de existência para a população passou a fazer parte tanto do discurso oficial 

registrado em normatizações e legislações como materializados em políticas específicas de 

saúde, trabalho, higiene e medicalização social. Uma característica importante é que a partir 

desse momento houve uma transformação histórica relevante, pois se até então a Igreja 

católica havia sido a instituição que tinha assumido o compromisso com a causa dos mais 

pobres e os desvalidos da nação, construindo diferentes instituições desde o período 

colonial para acolher e educar principalmente crianças abandonadas, a partir de então um 

princípio de secularização passou a definir a ação do Estado (RIZZINI, 2011).   
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 Este princípio de secularização conferia uma ação laica e não comprometida com 

preceitos religiosos, mas profundamente articulada com o discurso científico que teorizava 

e pautava formas de atuação em relação aos problemas sociais como o “problema da 

infância”. É neste sentido que ao ler a matéria do boletim da LBA deve-se tomar o cuidado 

metodológico de compreendê-la como monumento, isto é, pela sua exterioridade e como 

fonte inventada historicamente dentro de dadas condições, assim como também um ponto 

de atravessamento de diferentes discursos. A sua própria estruturação argumentativa e o 

vocabulário de que lança mão ativa enunciados do campo jurídico, médico e da assistência 

social. Do mesmo modo, o Código de Menores de 1927 que estava em vigor no momento 

em que a LBA desenvolvia suas ações, assim como a Constituição de 1946, são também 

discursos jurídicos que sistematizaram a ideia de uma ação laica do Estado em relação à 

infância, mas que só se tornaram possíveis enquanto documentos normativos na medida 

em que seus enunciados foram fabricados por uma produtiva interação com o saber médico, 

por exemplo. Essa ampla e complexa produtividade discursiva gerou efeitos de diferentes 

tipos e do ponto de vista do Estado teve como efeito central a construção de novas e 

modernas técnicas de gestão da população. 

 O ideário de uma administração pública secularizada e racional se expressa de 

maneira mais evidente quando, entre os desafios elencados no fragmento citado acima, faz-

se uma alusão a uma questão técnica, que se se refere ao modo como o leite seria distribuído 

para as crianças necessitadas, tendo-se o cuidado de não parecer uma esmola ofertada pelo 

governo, mas como direito garantido a partir de um planejamento racional e coerente. Neste 

sentido diz posteriormente que essa distribuição às famílias carentes se daria “obedecendo 

a uma técnica e uma fiscalização”. O Serviço Social, que surgira inicialmente nos anos de 

1930 e que neste momento já gozava de certo desenvolvimento teórico e técnico, oferecia 

as bases para que as políticas públicas fossem implementadas de maneira planejada e a 

partir de critérios estabelecidos tantos pelos especialistas da área como pelos gestores do 

Estado. Um exemplo disso é a própria técnica de registro que passa a ser usada de forma 
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corrente pelos assistentes sociais ao lidarem diretamente com as necessidades da população 

necessitada daquele tipo de serviço público.   

 A lógica racionalizante de atuação desse Estado moderno se pauta em diferentes 

mecanismos que favorecem a produção de um saber sobre a população a partir do princípio 

de heterogeneidade, compreendendo suas diferenças para melhor lidar com elas do ponto 

de vista de uma produtividade econômica. O exame passa a ser uma das principais 

ferramentas de produção de saber sobre os sujeitos e, consequentemente, uma forma de 

legitimar o exercício do poder sobre os corpos. Nas ações da LBA na Paraíba, o ritual de 

inserção das famílias no atendimento público com vistas a distribuição do leite em pó às 

crianças dava-se da seguinte forma: 

 

Chegada a mulher ao Centro de Puericultura, matricula a criança no serviço, 

isto é, presta informações sobre a criança: nome, idade, condições de 

nascimento, si na Maternidade si em domicílio, e neste caso com ou sem 

assistência médica ou da parteira. Ademais, informações sobre a genitora: 

nome, idade, quantos filhos vivos e as condições de parto; falecidos quanto, 

de que; casada ou “solteira”; endereço da residência, etc. esta ficha, depois 

de datada e assinada pela Irmã encarregada desse serviço, será entregue á 

enfermeira visitadora que, á tarde, irá á residência da pretendente ao leite 

verificando in loco se de fato a criança lhe pertence, se as informações 

prestadas coincidem com a verdade, obtendo ainda certos dados que muito 

serão úteis ao Serviço, como sejam, casa própria ou alugada, condições de 

higiene, si empregada, quanto ganha, etc. Em seguida, a enfermeira 

visitadora datará e assinará a ficha em lugar a ela reservado e no dia imediato, 

pela manhã, entregará novamente á Irmã, a qual encaminhará ao médico 

puericultor (Boletim da Legião Brasileira de Assistência, João Pessoa, 1948, p. 

04). 

 

 A ação do assistente social caracteriza-se também como aquela marcada pela 

produção de documento sobre o objeto de sua ação. Pensando a função social do exame 

na sociedade racionalizada e burocratizada nota-se que: 
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Seu resultado é um arquivo inteiro com detalhes e minúcias que se constitui 

no nível dos corpos e dos dias. O exame que coloca os indivíduos num campo 

de vigilância os situa igualmente numa rede de anotações escritas; 

compromete-os em toda uma quantidade de documentos que os captam e 

os fixam (FOUCAULT, 2012, p. 181).  

 

 Sistematizar os sujeitos, de modo a apreendê-los numa cadeia de enunciados que 

além de dizerem uma verdade sobre eles, contribuindo ou não para a ação do Estado em 

benefício deles, bem como tornar visível e dizível um conjunto de experiências e saberes 

dispersos no tempo e no espaço, e que o Estado buscaria apreender para melhor controlar 

ou disciplinar, eis algumas das funções que o registro ocupa dentro de uma máquina 

burocratizada e racionalizada a partir de critérios técnicos.  

 São múltiplos os objetivos da ação estatal em um processo como este e como o 

próprio boletim da LBA enuncia “com a instalação organizada do Serviço de Distribuição 

Gratuita de Leite em Pó, deixamos de assistir a <caça> ao leite, por uma legião de 

aproveitadores, em detrimento daqueles verdadeiramente necessitados e que a ele tinham 

direito” (Idem, ibidem, p. 05). Visava-se também a otimização dos recursos de modo que ele 

fosse destinado efetivamente para aqueles que dele necessitavam, evitando assim que a 

máquina pública fosse usada de modo desonesto por pessoas que dela quisessem se 

aproveitar. Sabe-se, todavia, que estes objetivos podem não ter sido alcançados de forma 

completa e a própria história da LBA foi marcada por denúncias de corrupção e 

favorecimento político, o que demonstra descontinuidades e rupturas no objetivo de não 

alimentar o clientelismo da cultura política brasileira.  

 Portanto, as ações da Legião Brasileira de Assistência no estado da Paraíba foi 

marcada, a partir do que a edição do boletim nos permite perceber, por uma ação que visava 

incorporar localmente o conjunto de princípios e objetivos orientadores dessa política 

nacional de cuidado e proteção à infância. Esse tipo de atuação não estava isolada no tempo 

e no espaço, pois a ideia de formação de uma nação unificada, coerente e portadora de 

princípios que garantissem uma segurança nacional frente aos riscos de fragmentação e 
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dispersão se expressaram de diferentes formas. O discurso de salvação da criança foi 

marcado pela ambivalência, pois ao mesmo tempo em que se buscava criar novas 

sensibilidades e modos de relacionamento com as crianças, percebendo-as como sujeitos 

específicos e para os quais deveriam ser dedicados esforços também específicos, também 

foi alimentado o projeto de controle da infância e conformação dos corpos infantis ao 

projeto modernizador e civilizador que o país buscava pôr em funcionamento. No Código 

de Menores há o discurso moralizante que entende o trabalho como a melhor das para 

disciplinar o corpo infantil que eventualmente viesse a delinquir e com isso desviar-se do 

projeto de vida que o Estado já havia preparado para ele. Como refletimos anteriormente a 

noção de cidadania estava intimamente articulada com a posição que o sujeito ocupava no 

processo produtivo. Logo, uma criança de rua e delinquente não era considerada como um 

sujeito produtivo e capaz de servir aos propósitos da nação. Por esta razão, Irene Rizzini 

(2011) enfatiza que:  

 

Se estava no trabalho a salvação – esse é o termo utilizado, veja-se que havia 

a percepção de uma catástrofe, de um perigo iminente – pois então, era 

preciso atribuir-lhe um novo valor; incutir na população o hábito de trabalhar 

e punir severamente os que insistissem em escapar. Os indivíduos 

caracterizados como “avessos ao trabalho”, seriam discriminados e coagidos 

á labuta, ainda que nos estabelecimento carcerários (RIZZINI, 2011, p. 66, 

grifos no original).  

 

 O discurso em defesa da sociedade e da criança também era interessado na 

conformação dos projetos individuais em relação aquilo que o Estado compreendia como 

bom para o país e, por extensão, para todos que dele fizessem parte. A infância foi pensada 

ora como uma grande promessa, pois se educada, medicalizada, alimentada, higienizada e 

disciplinada de acordo com os preceitos que os diferentes saberes haviam produzido, ela 

teria as condições necessárias para ser a força de trabalho necessária para compor a 

engrenagem do progresso e a partir do trabalho junto às fábricas e às indústrias de base, 

por exemplo, contribuir para o progresso da nação. Ser cidadão era isso, estar tutelado pelo 
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Estado e conformado a um projeto amplo, do qual o sujeito seria apenas uma peça 

operatória. Desse modo, o discurso de proteção e assistência à infância inventou (no sentido 

de produzir discursivamente, instaurando uma ruptura em relação ao passado e construindo 

um tempo novo com uma leitura nova sobre este objeto do discurso) um tipo de criança 

que deveria ser a ideal. As famílias passaram cada vez mais a serem acompanhadas por 

profissionais autorizados a aconselharem e a dizerem quais os caminhos, as opções, as 

formas de alimentação e educação que as crianças deveriam ter. Toda essa maquinaria social 

foi montada a partir de uma ampla, dispersa e conexa produção de saberes que criaram as 

condições para um novo tipo de exercício de poder sobre a vida. É neste sentido que a 

socióloga Irene Rizzini problematiza a arte de governar crianças no Brasil através da análise 

da construção das diferentes políticas públicas e instituições estatais e/ou da sociedade civil. 

Foram muitos os projetos que  tomaram a infância como um objeto e os discursos que 

construíram esse objeto a partir de diferentes perspectivas que deram as condições para 

que os corpos infantes fossem governados por agentes públicos, caracterizando um 

momento de tensão entre família e Estado, na medida em que novas formas de combinação 

e interação entre o público e o privado passaram a ser produzidas, tendo em vista novos 

objetivos políticos em jogo.  

 Portando, este texto consistiu em um exercício de leitura sobre o discurso de proteção 

e assistência à infância no Brasil e na Paraíba, em particular. Para tal, tomamos como fonte 

documental a nona edição do boletim estadual da Legião Brasileira de Assistência, que nos 

possibilitou perceber os diferentes atravessamentos e conexões que a política local de 

cuidado e assistência às crianças teve com discursos que circulavam nacionalmente. A leitura 

que aqui sistematizamos buscou problematizar os modos como a infância foi sendo 

construída historicamente e como diferentes projetos e definições trataram de apreendê-la 

e significá-la. Dessa leitura duas conclusões são possíveis: uma seria a de que, tal como 

aponta Jorge Larrosa (2010), a infância é um enigma que sempre tentamos silenciar através 

de uma intensa produção discursiva que que escamoteia a possibilidade de sua novidade e 
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elenca para ela um conjunto de projetos de saúde, lazer, diversão e aprendizado que tentam 

circunscrevê-la a um campo confortável para que os especialistas continuem a  tê-la 

confortavelmente dentro do conjunto de seus domínios. Esboçando uma segunda 

conclusão, pode-se dizer, em concordância com a reflexão de Claudia Korol, que “nascer é 

um ato político”, pois a nossa inserção no mundo se dá através dos diferentes signos que a 

cultura nos oferta e é na/pela linguagem que existimos socialmente. Do ponto de vista da 

leitura que aqui empreendemos, o nascimento como ato político expressa-se nestes 

projetos que trataram de definir a infância e montar em torno das crianças um aparato 

jurídico-médico-assistencial desde o momento de sua gestação até a sua chegada ao 

mundo. Gerir a vida, cuidar dela e protegê-la: estes eram os termos do debate e os 

investimentos giraram em torno deles. Não se pode negar que essa foi uma transformação 

importante do ponto de vista do cuidado com a infância. Todavia, compreendendo que esta 

mesma infância foi inventada historicamente a partir do século XVII é preciso que pensemos, 

na tentativa de uma ontologia do presente em que habitamos, sobre as modalidades através 

das quais a infância continua sendo inventada a partir de novos conceitos, valores e critérios 

socialmente constituídos e que operam a partir de uma relação que já sabemos ser híbrida 

e produtora de múltiplos efeitos em que o saber sobre as crianças articula-se ou produz um 

campo de exercício de poder que lhe é extensivo e complementar. Quem atua nesse campo 

e a partir de que interesses estes agentes continuam a dizer a infância e exercer poder sobre 

ela é uma questão sempre importante e que deve fazer parte do presente de todos e cada 

um de nós.  
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MOVIMENTOS SOCIAIS E SUAS POSSIBILIDADE 

 DE APRENDIZADO PARA A ESCOLA 

 

Carolyna Barroca314 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto das reflexões iniciais de meu mestrado. Como todo início, não 

possui a pretensão de chegar a uma conclusão definitiva, mas sim de fomentar debates 

sobre as potencialidades pedagógicas produzidas a partir da atuação em um movimento 

social. 

Como premissa inicial é importante destacar que entendo que a escola, hoje, enfrenta 

um grande desafio para aprender a lidar com as questões de gênero, sexualidade, raça, 

religião, identidade, dentre outras temáticas relativas a uma formação multicultural. Os 

movimentos sociais disputam o espaço escolar, visto que este consolida os conhecimentos 

historicamente legitimados em seu interior, por meio da transmissão de conteúdos formais 

e das experiências que a cultura escolar proporciona. No entanto, este trabalho busca 

promover debates sobre as relações de ensino e aprendizagem existentes dentro dos 

movimentos sociais. Não pretendo abordar as relações de ensino e aprendizado dentro do 

campo da educação formal, mas algumas considerações sobre este campo e os movimentos 

sociais serão feitas. 

Inicialmente farei um breve levantamento sobre os estudos que levam em conta a 

importância da atuação dos movimentos sociais no Brasil. No segundo momento buscarei 

uma discussão a respeito da definição dos movimentos sociais tendo Gohn (2011) como 

referência. Apresentarei, a seguir, algumas potencialidades pedagógicas que estes espaços 

                                                        
314 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. carolynabarroca@gmail.com 
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proporcionam e, por fim, algumas premissas sobre as relações entre a escola e os 

movimentos sociais. 

 

 ESTUDOS SOBRE MOVIMENTOS SOCIAIS 

A visibilidade dos movimentos sociais como uma possibilidade de estudo é datada 

dos anos de 1960, devido ao fato de que essas atuações ganharam destaque como 

fenômenos históricos concretos. Gohn (2011) aborda que os maiores estudos sobre a 

temática ocorreram a partir da década de 1980, dentro do campo da Ciência Política. 

Segundo a autora, no final da década de 1970 a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) e as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) 

começaram a debater os problemas econômicos e políticos do Brasil destacando as 

atuações dos movimentos sociais e suas devidas importâncias. Estas atuações coletivas 

sociais passaram a ter papel crucial na formação de lideranças locais que se articulavam com 

pequenos grupos para reivindicar junto ao governo os seus direitos e obter justiça social.   

A socióloga afirma que, na América Latina, as últimas décadas do século XX trouxeram 

estudos com enfoques em movimentos sociais libertários ou emancipatórios (índios, negros, 

mulheres, minorias em geral), nas lutas populares urbanas focadas na luta pelo direito de 

ocupar e coexistir o espaço urbano, de maneira geral e nas lutas pela terra, no espaço rural. 

Os movimentos sociais brasileiros são categorizados dentro desta perspectiva latino 

americana, onde temos diversos exemplos do primeiro enfoque (Marcha das Vadias, 

Movimento de Mulheres Negras, Movimentos Indígenas em diversos estados, Movimentos 

Quilombolas, Movimentos LGBTs, etc.), outros tantos no segundo enfoque (Movimento 

Passe Livre, Movimento dos Sem Teto, Ocupações Urbanas em diversos locais do Brasil, etc.) 

e como principal referencial do terceiro enfoque temos o Movimento dos Sem Terra (MST), 

dentre outros movimentos no espaço agrário. 
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Os movimentos sociais brasileiros apresentados possuem a rotina de buscar o 

atendimento de suas demandas por meio da utilização de três táticas diferentes que não 

necessariamente são concomitantes e/ou comuns a todos os movimentos: a de ocupar 

espaços, reivindicar seus direitos e suas bandeiras de luta indo às ruas, ganhando 

visibilidade; a de buscar por vias institucionais novas legislações, emendas constitucionais e 

negociações que possibilitem que algumas mudanças ocorram e sejam mantidas a título de 

um direito reconhecido pelo Estado e pela sociedade; e a de unir suas demandas com ONGs, 

instituições religiosas e outros tipos de associações para obter maior alcance nas suas lutas. 

Atualmente, os movimentos sociais são diferentes dos que tiveram maior destaque 

durante a luta contra o regime ditatorial civil e militar. Nas décadas compreendidas entre os 

anos iniciais de 1960 até os anos finais da década de 1980, as articulações populares se 

organizavam para buscar o “direito de ter direitos”, fazendo uso de uma expressão de 

Hannah Arendt. Suas formas de organização buscavam associação com as organizações 

partidárias de oposição ao regime no intuito de obter estrutura, segurança e uma agenda 

de atuação constante. Embora muitos líderes dos movimentos atuais tenham sido formados 

nesse contexto, as mudanças em alguns setores do Estado proporcionaram o surgimento 

de novos tipos de movimentos sociais, com maior possibilidade de organização (interna e 

externa) e de autonomia de suas ações, proporcionando, em alguns casos, maior força 

política. 

É importante ressaltar que embora essas diferenças de atuação e de identidade 

desses movimentos sejam percebidas não tenho a pretensão de hierarquizar os diferentes 

tipos de movimentos, nem apresentar qual seria a melhor atuação dentre eles. Defendo a 

perspectiva de que a existência dos movimentos sociais se configura na exposição da 

insatisfação de determinados grupos com o sistema vigente. Estas atuações sociais existem 

para evidenciar as injustiças e desigualdades da nossa sociedade. Nesse sentido, todas as 

suas atuações são legítimas. 
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Os estudos relacionados a temáticas que trabalhem as relações entre Movimento 

Social e educação estão crescendo chegando a constituir Grupos de Trabalho em encontros 

educacionais conceituados e com grande público como é o caso da ANPEd. No entanto, 

estudos sobre práticas pedagógicas de movimentos feministas ainda encontram inúmeras 

lacunas a serem preenchidas. 

 

 CONCEITUANDO MOVIMENTOS SOCIAIS 

A definição de Movimentos Sociais, segundo Gohn, nos remete à busca pela 

concretização de ações coletivas que possuem um caráter sociopolítico e cultural, e que 

ainda apresentam inúmeras formas de organização e de atuação. Essas particularidades 

sugerem diferentes demandas e ocasionam a formação de diferentes grupos que possuem 

identidade própria, mas que não estão impedidos de se relacionar e de formar uma frente 

de atuação conjunta em algumas manifestações públicas ou reivindicações que se dão no 

âmbito jurídico e/ou legislativo. 

Os movimentos sociais estão cada vez mais presentes e atuantes em nosso cotidiano, 

chegando a ter influência também no meio educacional. A escola já não pode mais ignorar 

as manifestações e toda a publicidade que muitas lutas tem garantido.  

No ano de 2013, ocorreram no Brasil diversas manifestações distribuídas por todo o 

país. Iniciaram-se com a convocatória do Movimento Passe Livre (MPL) por conta do 

aumento do valor das passagens dos transportes públicos, ganhando proporções maiores e 

o aumento da pauta de reivindicações ao longo dos dias de forma rápida. Um movimento 

com este tamanho e repercussão não ocorria desde o impeachment de Collor no início dos 

anos 1990. Pessoas de diversas faixas etárias, etnias e regiões foram às ruas exigir seus 

direitos e lutar por um país melhor. As ocorrências obtiveram várias nomenclaturas geradas 

pela imprensa e pelos sociólogos que se debruçaram sobre o assunto na época, tais como 

Jornadas de Junho, Revolta dos 20 Centavos e Manifestações de Junho e contaram com 

grande apoio da população nacional. Mesmo com a violenta repressão mais de 70% da 
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população brasileira apoiaram as Jornadas tendo, portanto, participação ativa ou passiva no 

processo315. 

Presenciamos e vivemos também greves de professores de diversas categorias que 

pararam várias universidades públicas e escolas estaduais e municipais por todo o país 

levando estudantes e docentes às ruas. A luta pelos direitos LGBTs foram representadas, 

principalmente, com as manifestações ocorridas em início do mês de julho. O Movimento 

Feminista e o Movimento Negro também foram para as ruas e aos fóruns de debate político 

e muitas pessoas participaram destes eventos, incluindo as que, até então, não se 

identificavam publicamente com nenhum desses espaços de atuação de forma direta. A 

violência com a qual os manifestantes foram tratados pelo Estado e o grande número de 

pessoas presentes deu visibilidade mundial aos eventos. Todo este debate trazido pelas 

diferentes frentes de luta foi levado ao interior das salas de aula e a presença marcante de 

diferentes movimentos sociais dentro deste processo valoriza ainda mais a temática aqui 

discutida.  

Mas o que seriam então os movimentos sociais e quais as suas funções? Para a 

definição de um fenômeno tão diverso e ativo, a autora Maria Gohn (2011) possui uma 

elucidação bastante completa. Para ela, os movimentos sociais se configuram como: 

 

(...) ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam 

formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (cf. 

Gohn, 2008). Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias 

que variam de simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, 

marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de 

desobediência civil, negociações, etc.) até as pressões indiretas. (GOHN, M. 

G., 2011, p. 335) 

 

A autora defende ainda que, atualmente, as formas de atuação dos movimentos 

sociais também ocorrem por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 

                                                        
315 Fonte: IBOPE (http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/75-dos-brasileiros-sao-favoraveis-

asanifestaco-publicas.aspx acesso em 26/09/2014 às 21:40) 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/75-dos-brasileiros-sao-favoraveis-asanifestaco-publicas.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/75-dos-brasileiros-sao-favoraveis-asanifestaco-publicas.aspx
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internacionais utilizando-se de diversos tipos de mídia e da internet. Isso faz com que sua 

atuação se torne ainda mais dinâmica e que suas influências perpassem por diversos setores 

da sociedade, atingindo um número elevado de pessoas de diversas formações culturais, 

políticas e ideológicas. Em todos os exemplos mencionados sobre as manifestações 

ocorridas em 2013 no Brasil, a utilização das redes sociais foi de vital importância para o 

grande número de adeptos e de apoiadores. 

 

POTENCIALIDADES PEDAGÓGICAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

A defesa da atuação coletiva é um dos principais pilares de sustentação e de 

compromisso da atuação militante em movimentos sociais. A escolha por fazer parte de uma 

luta que se traduz não só na defesa ideológica, mas também nas práticas coletivas e 

individuais de uma pessoa exige grande flexibilidade e interesse em lidar com múltiplas 

formações culturais, expectativas e olhares sobre a realidade vivenciada e almejada por estes 

e estas militantes. Nesse sentido, essa necessidade de se lidar com o diverso intrínseca nesse 

tipo de relação e atuação social ocasiona a existência de possibilidades para a construção e 

reconstrução de conhecimentos sobre si, sobre o mundo e sobre as ações no mundo. Por 

meio da instituição de uma rotina luta contrária à estrutura social vigente desde a 

hegemonia e consolidação do sistema capitalista, os e as militantes dos movimentos sociais 

buscam superar algumas condições que reproduzem a desigualdade e as injustiças sociais. 

Rosalvo Schütz (2004) argumenta que a atividade desenvolvida nesta composição 

social gera constantes transformações na percepção de mundo de cada militante. As 

mudanças ocorrem por meio da formação ideológica e da defesa de uma utopia, mas 

também a partir da adoção e ressiginificação de símbolos para o fortalecimento das ideias 

e das argumentações necessárias para externalizar o discurso proposto. Segundo o autor, 

essas movimentações constantes e dinâmicas proporcionam novos aprendizados que só se 

tornam possíveis neste espaço específico.  
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As potencialidades pedagógicas dos movimentos sociais podem ser verificadas de 

forma indireta e quase inconsciente, na media em que ocorre por meio de vivências 

cotidianas e por meio do estabelecimento de novas interações sociais. Mas elas também 

podem ocorrer a partir de uma característica mais formal, momento em que se aproxima da 

formação escolar, por meio de cursos de formação e do ensino e aprendizagem dos 

documentos oficiais do movimento. Destaco ainda que cada movimento, mesmo os que 

possuem as mesmas bases teóricas, possuem diferentes formas de atuação e, portanto, não 

podem ser generalizados a partir de uma única premissa. 

A escola apresenta-se cada vez mais imersa em uma grande contradição diante das 

pressões feitas pela sociedade que almejam que este seja um espaço de qualidade e de 

formação completa do indivíduo para atuar na sociedade e no mundo do trabalho. Nossa 

sociedade busca, cada vez mais, nesta instituição social o reconhecimento do diverso e 

espaço de legitimação e difusão do discurso múltiplo. Estas iniciativas se justificam pelo fato 

de que o ambiente escolar formal dota de legitimidade para a construção de conhecimentos 

que são e podem ser historicamente aceitos tanto pela comunidade científica quanto pela 

mentalidade sócio cultural. 

No caso brasileiro, a expectativa em relação à criação de um novo modelo de escola 

que possibilite espaço e atuação de todos e todas em seu interior é oriunda do longo 

processo de universalização do ensino que instituiu a educação como um direito. Desde 

então, a escola abriga em seu interior classes e culturas que antes eram excluídas desse 

processo. O lugar de contradição interna na qual, hoje, a escola se encontra é oriundo do 

processo de resistência do alunado e da inclusão de novos conhecimentos, inclusive por 

meio de confecção de novas leis, em seu currículo base e nas relações sociais que se 

desenvolvem dentro dela. O próprio processo de democratização e universalização do 

ensino é oriundo dessas pressões sociais, materializadas nas atuações de movimentos 

sociais específicos que problematizaram a elitização deste espaço de saber. 
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Instaura-se assim, em seu interior um movimento que se posiciona contrário a muitos 

aspectos específicos do currículo formal e do conhecimento historicamente legitimado que 

é reconstruído neste espaço. Um novo desafio é apresentado, então, à escola que se 

apresenta insuficiente no objetivo de atingir uma formação multicultural que se baseie nos 

pressupostos de alteridade, respeito à diversidade e igualdade. Não queremos generalizar e 

ocultar as ações de escolas e professores que conseguem atingir este objetivo e promover 

formações mais igualitárias, mas reconhecemos também que estas ações isoladas ainda são 

insuficientes, pois não se configuram como hegemônicas na cultura escolar. Vera Candau e 

Antonio Flavio Moreira (2003) argumentam sobre esta temática defendendo que:  

 

A construção de práticas multiculturais e não-discriminatórias só é possível 

na ação conjunta. A cultura escolar e a cultura da escola naturalizam com 

tanta força esses aspectos, que é somente no diálogo, no questionamento, 

no debate, que é possível desenvolver um novo olhar sobre o cotidiano 

escolar. (CANDAU, Vera M. e MOREIRA, Antonio F., p. 165, 2003) 

 

Exposto isso, o aprendizado com as práticas pedagógicas dos movimentos sociais 

pode proporcionar uma nova ótica para a escola no que se refere à criação de uma 

pedagogia escolar que se atente a uma formação igualitária e que respeite a diversidade. 

O artigo de Ane Carine Meurer e Cesar de David (2012) traz a discussão sobre o que 

a educação formal teria a aprender com os movimentos sociais de forma bastante 

interessante. Um dos pontos que merece destaque para este debate é a perspectiva 

apresentadas pelos autores de que: 

 

(...) as decisões político-pedagógicas tomadas tanto em nível econômico 

quanto social, cultural, político são decorrentes de tensionamentos 

promovidos pelos vários segmentos da sociedade e, também, pelos 

movimentos sociais. (Meurer e David, 2012, p. 512).  
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Partindo deste pressuposto, o estudo da temática ganha destaque ainda maior no 

que se refere à continuidade das lutas por uma sociedade mais igualitária e justa, na medida 

em que mensuramos o alcance das práticas que são realizadas de forma privada e em escala 

aparentemente menor. 

Os movimentos sociais se configuram como um local de aprendizagem diverso e 

plural, uma vez que os militantes destes espaços e as pessoas que são por estes aproximadas 

atuam dentro do coletivo visando a sua expansão onde as manifestações, passeatas e 

apitaços podem ser apontados como exemplos desta. Nesse sentido, podemos entender 

que este espaço pode apresentar novas propostas para o ambiente formal de ensino, mas 

que também pode ser utilizado como espaço de complementaridade da formação dele. 

 

RELAÇÕES COM A ESCOLA 

A discussão sobre as potencialidades pedagógicas proporcionadas dentro dos 

movimentos sociais gera a definição do conceito de práticas pedagógicas, visto que seria 

este o centro dessa relação de ensino e aprendizagem deste espaço. Partindo de uma ótica 

marxista de análise sobre os assuntos referentes ao campo educacional podemos definir, 

inicialmente, este conceito como oriundo da perspectiva dialética ou histórico-crítica.  

 

A prática pedagógica, nessa perspectiva, é uma prática social e como tal é 

determinada por um jogo de forças (interesses, motivações, 

intencionalidades); pelo grau de consciência de seus atores; pela visão de 

mundo que os orienta; pelo contexto onde esta prática se dá; pelas 

necessidades e possibilidades próprias a seus atores e própria à realidade em 

que se situam. (CARVALHO; NETTO, 1994, p.59). 

 

Atualmente, as relações entre os movimentos sociais e a escola não ocorrem de 

maneira direta e contínua. A escola detém o lugar privilegiado de experiência e de formação 

social. Enquanto que os movimentos sociais detém o espaço de experiência em lidar com 
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questões pontuais. A troca entre ambos os espaços ainda é permeada de conflitos e 

hierarquizações.  

A exigência feita ao espaço formal de que ele se torne mais multicultural ainda é 

grande e o caminho a ser trilhado para a concretização de uma escola verdadeiramente 

democrática ainda é longo. A escola, conforme afirmado anteriormente, ainda encontra 

dificuldades em lidar com a diferença e a diversidade. 

O entendimento de movimentos sociais como espaço de educação não formal 

precisa de mais problematizações tanto do ambiente acadêmico, quanto da escola, visto 

que este campo pode oferecer uma grande enriquecimento na formação social e moral dos 

diferentes sujeitos de nossa sociedade. Diante da grande quantidade de formas de atuação 

que este mecanismo dispõe, torna-se cada vez mais emergencial estudar este campo de 

ação que a sociedade dispõe e faz uso constante. A escola não é imune aos reflexos dos 

últimos acontecimentos (nem de eventos anteriores a estes) tampouco possui meios de 

impedir que todo o aprendizado que os movimentos sociais fornecem penetrem em seus 

espaços. Conhecimentos estes que são trazidos pela mídia, pelos docentes, por todos os 

funcionários que fazem parte da comunidade escolar e também pelos próprios alunos e seus 

familiares. 

Segundo Maria Gohn (2011), os movimentos sociais configuram-se como espaço de 

representação de forças sociais organizadas que aglutinam pessoas não somente no que 

compete à formação de números, mas como um campo de atividades e de experimentação 

social, que geram novas formas de criatividade e de interações socioculturais. Nesse sentido, 

estes espaços são caracterizados como um local de aprendizagem não formal. 

Tomaz Tadeu da Silva defende que: 

 

tal como a educação, as outras instâncias culturais também são pedagógicas, 

também tem uma “pedagogia”, também ensinam alguma coisa. Tanto a 

educação quanto a cultura em geral estão envolvidas em processos de 

transformação de identidade e subjetividade (Silva, 2001, p. 139).  
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Vera Candau e Antonio Flavio (2003) apresentam que a escola vive em um constante 

desafio de lidar com diferentes concepções de ensino e aprendizado quando está cada vez 

mais freqüente a entrada de diversos grupos culturais e sociais diferentes em seu interior. O 

ambiente formal de educação não consegue mais dar conta quando analisamos a maioria 

dos casos, embora existam diversas experiências em que uma formação multicultural ocorre 

com imenso sucesso. No entanto, eles argumentam ainda, que não temos uma perspectiva 

multicultural e emancipatória de forma majoritária nas constatações de experiências formais 

de ensino.  

Nesse sentido, espaços não formais de educação exemplificados como museus, 

centros de ciências, movimentos sociais, teatros, clubes, dentre outros lugares, podem se 

apresentar como meios de se complementar o ensino formal das escolas. Além disso, podem 

apresentar a possibilidade de uma educação interdisciplinar e multicultural real que se 

aproxime ainda mais do cotidiano e das diferentes culturas dos alunos. 

Gohn parte de uma perspectiva mais ampla de educação, isto é, a que também busca 

espaços de aprendizado nos espaços não formais de educação. Neste sentido, os 

movimentos sociais apresentam-se como um local privilegiado para este fim diante do seu 

caráter educativo bastante focado nas práticas. Esse processo para o participante se dá por 

meio do exercício da prática, mas ele também se estende aos órgãos públicos que estão 

envolvidos nas bandeiras de luta de determinados movimentos e em determinadas 

conjunturas. 

Para esta autora, as relações existentes entre movimento social e educação se 

consolidam a partir de ações práticas de movimentos sociais e de grupos sociais. E pode 

ocorrer de duas maneiras: a primeira se refere à interação dos movimentos sociais em 

contato direto com instituições educacionais e a segunda se refere ao que ocorre dentro 

dos próprios movimentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho não teve a pretensão de esgotar todas as discussões sobre as 

relações entre Movimento Social e Educação. Sabendo que este trabalho é fruto de minhas 

reflexões iniciais, pude perceber que o campo em que minha pesquisa será desenvolvida 

pertence à grande área do ensino e práticas de educação não formal. A idéia de usar este 

espaço como complementação da formação docente e discente auxilia a escola no sentido 

de que apresenta alternativas possíveis e viáveis de se lidar com o meio diverso que está em 

seu interior.  

Temáticas que circulam entre o multiculturalismo, as diversidades, diferentes 

ideologias e pensamentos, mas também diferentes classes e formações socioculturais 

podem e devem coexistir com o currículo formal da escola. A mesma precisa estar preparada 

buscando meios de atender a estes públicos e formá-los dotando-os de capacidade crítica. 

Além disso, também precisa cumprir o papel incentivar a compreensão do papel social a ser 

exercido por cada indivíduo na busca de uma sociedade democrática e igualitária. 
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O PROBLEMA DA AUTORIA EM A PEDRA DO REINO E O CORDEL316 

 

José Nogueira da Silva317 

 

As fronteiras entre aquilo que se entende como plágio e intertextualidade estão longe 

de serem rigidamente definidas, talvez nem necessite de tais delimitações, já que as 

definições fixas têm se demonstrado como tentativas frustradas no estudo da linguagem. 

Para servir como aporte teórico é lícito trazermos à baila O que é um autor? de Michel 

Foucault (2002), na obra, perceberemos que a ideia de autor faz parte de um discurso que 

é distinto da noção medieval de autor, já que nesta não predominava a busca pelo 

fechamento da obra, já que no ato de copiar as mesmas, havia também um processo de 

aperfeiçoamento de texto, no entanto depois da Renascença, alguns fatores sociais, políticos 

e econômicos foram determinantes para o engendramento e a elevação do indivíduo, o que 

equivale à ideia de autor no campo da arte. Exemplos desses fatores são encontrados nos 

textos heréticos medievais e na busca por um culpado por tal criação, forçando o discurso 

vigente a reconhecer a ideia de autoria, ficando o texto na dualidade entre o sagrado e o 

profano.318 

                                                        
316 Este artigo tem contribuições significativas do Seminário “Teoria da Narrativa”, ministrado pela Profa. Dra. 

Gilda Vilela Brandão. 
317 Mestrando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL (2014). 
318FOUCAULT, Michel. O que é um autor? (1969). In: FOUCAULT, Michel. Estética: Literatura e Pintura, Música e 

Cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2009, p. 274-275. 
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Levando em conta o raciocínio supracitado, compreendemos que a função do autor 

passa a ser a de possuir diferentes discursos nas sociedades onde circulam, sendo vistos por 

muito tempo como fechados, não sujeitos a atos de reescritura. Isso torna o discurso do 

autor um mecanismo de apropriação de um discurso reconhecido como literário e assim 

estabelece também a ideia de origem no mesmo. 

 

O nome do autor não passa, como nome próprio, do interior de um discurso 

do indivíduo real e exterior que o produziu, mas que ele corre, de qualquer 

maneira, aos limites dos textos, que ele os recorta, segure suas arestas, 

manifesta o modo de ser ou, pelo menos, que ele o caracteriza.319 

 

A respeito da ideia de autoria, Roland Barthes (1984) em A morte do autor, entende 

esse conceito como uma criação moderna, afirmando que em um texto não é a autor que 

enuncia, mas uma linguagem, defendendo que a escrita prevalece em detrimento da voz. 

Tal diminuição de poder do autor é compreensível pelo gradativo aumento da ênfase no 

leitor, no seu espaço, na sua importância, sendo “o espaço exato em que se inscrevem, sem 

que nenhuma se perca, todas as citações de que uma escrita é feita.” 320 Portanto, para 

Barthes, o escritor e leitor são indivíduos sem aspectos psicológicos, históricos e biográficos, 

já que seus caracteres estão resumidos ao ato de leitura e produção textual, sendo ambos 

produtores de texto. 

Para Barthes “O escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto”321, 

diferenciando o mesmo do autor que é no caso “aquele que escreve”322, argumentando que 

“a linguagem conhece um ‘sujeito’ não uma ‘pessoa’”323. Isso implica em não reduzir o texto 

a um sentido única pautado numa descrição de autor amalgamada com o que Barthes 

                                                        
319 Ibid., 2009, p. 274. 
320 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo. Editora brasiliense, 1988, p. 70. 
321 Ibid., op. cit., 1988, p. 68. 
322 Ibid., op. cit., 1988, p. 67. 
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compreende como leitor, mas não ignorar a potencialidade do texto; “O texto não é 

produtor de um sentido único, ele é um emaranhado de citações.” 

Em O autor e a personagem na atividade estética de Mikhail Bakhtin(2003), 

encontramos uma divisão classificatória entre autor-criador, ou seja, a obra, e autor-pessoa, 

o indivíduo dotado de vida biológica, pois tal confusão resulta no mau entendimento do 

processo de criação na relação entre autor e a personagem, tal diferenciação é coerente 

com a de Barthes (1984), dada suas devidas distinções, ao diferenciar autor e escritor, pois 

este não considera o autor um indivíduo biográfico, histórico, biológico e psicologicamente 

constituído, mas um sujeito com uma existência pautada no universo textual. “O autor nunca 

é nada mais para além daquele que escreve, tal como ‘eu’ não é senão aquele que diz ‘eu’”.324 

 

O autor reflete a posição volitivo-emocional da personagem e não a sua 

própria em face da personagem, esta posição ele realiza, é objetivada, mas 

não se torna objeto de exame e de vivenciamento reflexivo; o autor cria, mas 

vê sua criação apenas no objeto que ele enforma, isto é, vê dessa criação 

apenas o produto em formação e não o processo interno psicologicamente 

determinado.325 

 

No texto O que é um autor?326 Foucault disserta acerca dos diversos fatores sociais, 

econômicos e políticos que deram sua parcela de contribução para o surgimento, ao menos 

em grande escala, da exaltação da subjetividade, ficando a figura do autor algo que a arte 

produziu perante tantas convergências. Dada diversas particularidade entre Foucault, 

Barthes e Bakhtin que não pretendemos abordar no presente trabalho, Foucault também faz 

boas elucubrações a respeito da proposta de examinar o texto sem o pertencimento prévio 

do mesmo a figura que compreendida como autor, no entanto, o apagamento do mesmo 

sugere uma relação entre ambos como ele aponta: “Gostaria de examinar unicamente a 

                                                        
324 Id.. 
325 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo. Martins Fontes, 2003, p. 5. 
326 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? (1969). In: FOUCAULT, Michel. Estética: Literatura e Pintura, Música e 

Cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2009. 
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relação do texto com o autor, a maneira com que o texto aponta para essa figura que lhe é 

exterior e anterior, pelo menos aparentemente.”327  

Entre as diversas passagens do texto, citaremos concisamente aqueles que 

demonstram interesse na convergência entre os três autores abordados. Sobre a criação do 

autor, é enfocada a função secundariamente herética dos textos que para ter uma punição, 

para transgrediu uma determinada norma, necessariamente ele precisou de alguém para ser 

tido como criador do mesmo, com o passar dos séculos, mais precisamente entre XVIII e 

início do XIX “a possibilidade de transgressão que pertencia ao ato de escrever adquiriu cada 

vez mais o aspecto de um imperativo próprio da literatura.”328O mesmo afirma que a função 

autor é algo que delineia o modo de circulação, funcionamento e constitui os diferentes 

discursos nas sociedades onde se faz presente, nesse processo, caracteriza-se como um 

mecanismo de apropriação, embora não seja exercida universalmente, pois não está 

presente em todos os discursos, por exemplo, texto como as epopéias e os contos eram 

valorizados sem a utilização do autor, no entanto, os textos hoje chamados de científicos, 

durante a Idade Média, necessitavam do nome do autor para terem valor. Atualmente, 

mesmo que a noção de autor tenha sido apagada, conceitos como o de obra e escrita 

remetem ao autor, na ótica de Foucault: “a marca do escritor não é mais do que a 

singularidade de sua ausência”.329 

Um ponto convergente entre ambos os autores é a separação entre o ser biológico 

que compõe a obra e a alcunha autor necessitam de uma separação, já que serem vistos 

como um mesmo sujeito implica numa redução do caráter interpretativo da obra, por isso 

ele faz distinções entre o nome do autor e o nome próprio, embora reconheça “seguramente 

uma certa ligação com o que nomeiam, mas não inteiramente sob a forma de designação, 

nem inteiramente sob a forma de descrição: ligação específica”330. Dadas certas diferenças 
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330 Ibid., 2009, p. 272. 
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teórico-descritivas, a separação supracitada também é abordada por Barthes ao separar 

autor e escritor e Bakhtin ao abordar acerca do autor-criador e autor-pessoa. 

O suporte teórico abordado é necessário para comentarmos a respeito da presença 

de narrativas encontradas na Literatura de Cordel em meio à obra Romance d’A Pedro do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta de Ariano Suassuna, na qual o autor que defende 

o Movimento Armorial,  nele as “eruditas” e “populares” são amalgamadas. Esse processo 

permite que narrativas populares do Cordel consigam ser parte significante de uma 

narrativa, mesmo que as estórias do cordel sejam em sextilhas, algo que derruba as barreiras 

ideológicas não somente entre o erudito e o popular, mas também entre a prosa e a poesia. 

 

A PRESENÇA DO CORDEL NA PEDRA DO REINO 

A Literatura de Cordel tem uma presença marcante na obra Romance d’A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, por essa razão, ao analisamos os aspectos 

literários de cordel da obra, iremos percorrer as fronteiras entre o Cordel e seu hibridismo 

com outras expressões que compõem o Movimento Armorial. 

Em primeiro lugar é interessante levarmos em conta a importância, dada pelo autor, 

das características marcantes do Cordel, uma delas é a oralidade, algo identificado tanto nos 

contatos de Quaderna com o cantador Lino Pedra Verde quanto nas influências recebidas 

por sua Tia Filipa, que repassara diversas cantigas, canções estas que tiveram grande valia 

na formação intelectual de Quaderna. Podemos encontrar esses traços marcantes no Folheto 

XI do I livro chamado: A aventura de La condessa, onde perceberemos que as cantigas 

populares eram repassadas para crianças de forma lúdicas. 

 

É interessante frisar que o mesmo trecho também coloca em evidência o 

papel da oralidade como veículo responsável pela difusão do legado da 

cultura popular. Isto é contatado no instante em que o narrador lembra de 

Filipa tecendo suas rendas, ao mesmo tempo em que cantava velhas cantigas 

e folhetos que havia decorado. Mais adiante, a transmissão oral destes 
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substratos é reafirmada na menção feita aos jogos infantis por ela 

comandados.331 

 

Neste mesmo capítulo, o autor deixa claro que as influências populares de Quaderna 

provêm das experiências poéticas predominantemente orais, como as aulas como o 

cantador Lino Pedra Verde e as estórias que sua tia contava, narrativas que germinaram na 

imaginação de Quaderna ao afirmar que a presença popular no seu estilo realçaria ainda 

mais a sua “Obra máxima”. Podemos encontrar em Quaderna a experiência de inúmeros 

sertanejos, que repassaram de geração para geração as histórias contadas tantos nos 

alpendres das fazendas como nos mais simplórios terreiros de agricultores sertanejos que 

descobriram nas narrativas orais e leituras de cordéis não apenas uma leitura, mas um 

momento de alegria e fuga das dificuldades vividas. 

Além dessas características, encontramos também uma série de citações de 

cordelistas diversos, tais citações reafirmam a preocupação do autor em evidenciar a suposta 

autoria dos versos, já que muitos dos cordelistas são destacados e não apenas os versos 

feitos por eles. Alguns cordelistas de grande respaldo no meio popular como; João 

Melchíades Ferreira, João Martins de Athayde e Leandro Gomes de Barros, são citados na 

obra de Ariano. No entanto, também encontramos uma série de cordéis citados sem ser 

dada a sua autoria, como o folheto A louca no jardim ou O assassino da honra, sendo o 

folheto de autoria de Caetano Cosme da Silva, poeta que tem o cordel citado na obra de 

Ariano, mas não a autoria, o que não nos leva a apontar algum mérito ou demérito de Ariano 

Suassuna, apenas constatamos o fato, já que o reconhecimento de certos nomes na poesia 

popular apenas enriquece os estudos acerca do presente tema. 

 

Para os artistas armoriais, o “folheto de cordel” será a mais completa dentre 

as manifestações, pois nele está incluída a xilogravura, no desenho da capa, 

os versos e ainda a voz, que, a despeito do suporte impresso do verso não é 

                                                        
331 MAIOLI, Juliana Beliacqua. Aspectos da literatura de cordel em A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Assis. 
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omitida, dado o fato de que o público do cordel se reúne ainda para escutar 

em leituras coletivas a voz do contador, sem mencionar que os recursos 

mnemônicos próprios do cordel facilitam a apreensão da história e sua 

propagação oral... ele é, dessa maneira, a manifestação popular que sem 

dúvida maior influência exerce sobre os artistas do Movimento Armorial e, 

em especial, sobre Ariano Suassuna e sua literatura.332 

 

Portanto, falar da Literatura de Cordel na obra de Ariano é falar de uma das maiores 

ou talvez a maior influências literária do Movimento Armorial, e consequentemente das suas 

obras. No caso da Pedra do Reino, a presença da Literatura de Cordel é encontrada 

inicialmente na própria divisão feita dos capítulos, onde ele divide cada capítulo em livros e 

cada livro é subdividido em folhetos, reafirmando a ideia da intensa aproximação entre o 

“romance” de Ariano e a Literatura Popular nordestina. Em relação aos títulos desses 

folhetos, nota-se que alguns títulos são uma apropriação de cordéis já publicados no meio 

popular como o folheto XLVI, denominado de O Reino da Pedra Fina, título de um folheto 

de cordel lançado pelo poeta Leandro Gomes de Barros, algo especificamente encontrado 

também no folheto LXVI, chamado A filha noiva do pai, ou amor, culpa e perdão, título de 

um dos cordéis do escritor popular Joaquim Batista Sena. 

Nos dois casos nós encontramos não somente a apropriação dos títulos, mas também 

a utilização de uma técnica muito usada na Literatura de Cordel, principalmente na primeira 

metade do século XX, que é a utilização de dois títulos em um mesmo episódio, “cujo fim é 

suscitar a curiosidade do leitor, visto que lhe oferece duas facetas instigantes acerca dos  

assuntos abordados pelo enredo de determinado livreto”.333 Além do mais, os títulos 

reutilizados são de obras consideradas verdadeiros clássicos da Literatura Popular, portanto 

a escolha dos cordéis que “inspiram” o autor não é feita despreocupadamente, mas de forma 

minuciosa, para sua obra conter aquilo que a poesia popular tem de melhor, no 

entendimento do autor. 
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Antes de ser iniciada a leitura no primeiro folheto, nota-se a presença de uma espécie 

de convite ao leitor, onde são relatadas diversas características que encontraremos no 

decorrer da obra, para em seguida duas septilhas, sendo realizada uma espécie de 

invocação, algo típico das epopéias. Como nosso enfoque é a Literatura de Cordel, tem 

relevância ressaltarmos o texto anterior às sextilhas, nele o escritor faz um resumo em forma 

de convite, técnica peculiar dos folhetos de cordel, que foi assimilada pelo autor, e mesmo 

sendo reproduzida em forma de romance, e sua função continua inabalável. 

 

Romance enigmático de crime e sangue, no qual aparece o misterioso Rapaz-

do-cavalo-branco. A emboscada do lajedo sertanejo. Notícia da pedra do 

reino, com seu castelo enigmático, cheio de sentidos ocultos! Primeiras 

indicações sobre os três irmãos sertanejos, Arésio, Silvestre e Sinésio! Como 

seu pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos, que degolaram o 

velho rei e raptaram o mais moço dos jovens príncipes, sepultando-o numa 

masmorra onde ele penou durante dois anos! Caçadas e expedições heróicas 

nas serras do sertão! Aparições assombratícias e proféticas! Intrigas, 

presepadas, combates e aventuras nas caatingas! Enigma, ódio, calúnia, 

amor, batalhas, sensualidade e morte!334 

 

Diante desse pressuposto, percebemos que a sensibilidade do autor foi capaz de 

absorver diversas técnicas da Literatura Popular como as redondilhas maiores que são 

predominantes nos romances em versos, a semelhança das ilustrações com as xilogravuras 

presentes em boa grande parte da produção dos folhetos, os neologismos típicos da região 

e sua época e uma sinopse prévia da histórica que vai ser narrada, ou seja, ele não enxergou 

apenas o óbvio como a rima e a métrica, mas as outras peculiaridades existentes nos folhetos 

populares. Dessa maneira o texto é ao mesmo tempo um convite e um resgate da cultura 

popular, além de uma breve sinopse da obra. 

Como já foi mencionado, nessa obra, muitos versos e nomes de cordéis e cordelistas 

são citados, além de aparecerem versos onde não são expostos nomes de obras ou autores 
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“reais”, responsáveis pelas estrofes, fazendo com que levantemos a hipótese de que os 

versos tenham sido produzidos pelo autor. Encontramos essas evidências no Folheto III, do 

I livro, em A aventura da emboscada sertaneja, quando Quaderna afirma que um homem 

chamado “Negro Ludugero” estava no intuito de atirar no “Rapaz-do-cavalo-branco”, a 

personagem “Negro Ludugero” citou alguns versos em meio ao tiroteio: 

 

Filha de branco,  

Linda e clara como a lua! 

Eu vou pegar você nua,  

Mas não é para casar! 

É pra lascar, 

Que eu me chamo é Ludugero! 

Eu nasci negro e só quero 

Moça branca pra estragar!335 

 

No verso supracitado é fácil percebermos que sua estrutura difere dos cordéis, 

podendo a mesma ficar classificada como uma cantiga popular, mas na Literatura de Cordel 

não encontramos nenhuma estrutura semelhante ao verso acima, muito menos nos cordéis 

do século XIX e início do XX, sendo em quase sua totalidade escrito em sextilhas ou até 

mesmo quadras, mas sempre com uma estrutura pré-determinada e assimilada por um 

número significante de poetas, no entanto, isso não compromete a identificação do cordel 

na obra de Ariano, que soube reproduzir magnificamente o neologismo das nossas cantigas 

populares. Atualmente a maioria dos cordéis ainda são escritos em sextilhas, porém, já 

percebe-se em alguns cordéis a presença de décimas heptassilábicas ou decassilábicas, estas 

chamadas até hoje de martelo por muitos poetas. 

 

Decassílabos são os “martelos”. Por que o sertanejo chama “martelo” a um 

verso de dez sílabas, com seis, sete, oito, nove ou dez linhas? Pedro Jaime 

Martelo (1665-1727), professor de literatura da Universidade de Bolonha, 

diplomata e político, inventou os “versos martelianos”, ou simplesmente 
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“martelos”. Eram de doze sílabas, com rimas emparelhadas. Esse tipo de 

“alexandrino” nunca foi conhecido na poesia tradicional do Brasil. Ficou a 

denominação cuja origem erudita é visível em sua ligação clássica com os 

poetas portugueses do século XVII.336 

 

Na obra de Suassuna, logo após encontrarmos o verso em questão, deparamo-nos 

com outra estrofe, dessa vez sem uma autoria clara, pois ele aparece nos dando a impressão 

de ser um monólogo que relata através da poética popular, a luta ocorrida em Taperoá. 

Porém, essa estrofe é distinta da anterior, pois sua estrutura formal é coerente com a 

estrutura estrófica popular. 

 

E era um barulho danado, 

Todo esse povo atirando! 

As balas, por perto dele, 

Passavam no Ar, silvando! 

O tiroteio imitava 

Um Tabocal se queimando!337 

 

Independente de quem seja a autoria, sejam os versos fiel ao estilo da Literatura ou 

não, retratam fielmente muitas temáticas da Literatura de Cordel da época, entre elas nós 

podemos destacar a inclusão de reis, princesas e lutas ferrenhas entre bravos guerreiros, 

algo que Ariano fez esplendidamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo trouxe a proposta de realizar uma elucubração acerca do diálogo 

entre os textos literários e a ideia de autoria, além de repensar esses conceitos através da 

busca da influência da Literatura de Cordel na obra Romance d’A Pedro do Reino e o Príncipe 

do Sangue do Vai-e-Volta, verificando o hibridismo que permeia a linguagem. 

                                                        
336 CASCUDO, Câmara. Vaqueiros e cantadores: folclore poético do sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte e Ceará. Rio de Janeiro. Ediouro, 2000, p. 19. 
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Como embasamento teórico utilizamos três autores e obras; Michel Foucault como 

texto O que é um autor? (2002), Roland Barthes em A morte do autor (1984) e Mikhail Bakhtin 

com a obra A estética da criação verbal (2003). As três abordagens possuem distinções 

considerações, no entanto são convergentes no que diz respeito à ideia de que o autor como 

pessoa humana é distinto do conceito de autor como o indivíduo que organizou o texto, 

usando um sistema de signos no qual foi imerso, por isso não foi o criador e sim o 

articulador, pois o texto possui diálogos com outros textos, desconstruindo assim a ideia de 

plágio e do texto como propriedade do autor. 

A obra de Ariano Suassuna faz parte do que ele chama de Movimento Armorial, no 

qual há uma intensa presença de elementos da cultura tradicionalmente popular no 

nordeste, inclusive o cordel, um dos principais, ou o principal elemento em suas obras. A 

intertextualidade entre A Pedra do Reino e a Literatura de Cordel vai além dos elementos 

narrativas, temos a organização dos subcapítulos, chamados de folhetos, alguns com títulos 

de cordéis já publicados no meio popular, ou títulos duplos, algo também usual entre alguns 

cordelistas, as gravuras são nitidamente aproximadas das xilogravuras, que embora não 

sendo um elemento essencial do cordel, estão presentes em grande parte de sua produção. 

Ariano chega a citar diversos cordelistas e cordéis, enfim, foi um trabalho de observação que 

enriqueceu ainda mais a sua obra com elementos de nossa literatura popular tradicional, 

demonstrando que o que ele chama de Movimento Armorial está presente em todos os 

textos, embora os artistas armorias sejam bem enfáticos no que diz respeito à cultura 

popular, mas o que entendemos como plágio não é denominado na literatura, levando em 

conta que autor e leitor produzem releituras/reescritas, toda leitura é uma releitura e toda 

escrita um reescrita. 
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ESTÓRIAS QUE CONTAM HISTÓRIA: SERTÃO E FORMAÇÃO NACIONAL 

EM GUIMARÃES ROSA E NO PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO 

 

Everton Demétrio338 

 

Será a realidade o reverso do tecido, reverso da  

metáfora – aquilo que está do outro lado da  

linguagem? Talvez a realidade também seja uma  

metáfora.   
Otávio Paz, O Mono Gramático. 

 

 

I 

Diluição das fronteiras, mobilidade e/ou movimentos migratórios são termos 

identificatórios de nossa atual gestão de mundo, seja quando tratada na dimensão física, como 

também, na esfera discursivo-teórica, em função dos constantes processos de reelaboração dos 

campos discursivo-conceituais. A emergência da globalização enquanto fato gerou certo 

descompasso latente entre etnocentrismos e universalismo; adjacente ao processo de 

globalização, a ideia do multiculturalismo como problematizador das relações entre localismo e 

universalismo. A revelia daquilo que possa indicar a ideia de multiculturalismo, os conceitos de 

intercultural e interculturalidade enaltecem como decorrente básico da mobilidade migratória 

os eventos e encontros entre culturas e discursos; esses encontros são por vezes abordados nas 

textualizações literárias, sendo, portanto, a literatura recurso de intervenção na realidade de 

suma validade.  

Entendidos enquanto interdiscursos, textos literários, promovem a interação de variados 

discursos que formam uma rede em dois níveis. Ao passo em que é fala/escrita, os discursos 

articulam pontos de vista. Diferente do texto científico, o texto literário articula diversos 

                                                        
338 UEPB. Possui Graduação (Licenciatura) em História pela Universidade Federal de Campina Grande (2009) e 

Mestrado em História, Cultura e Sociedade pela mesma instituição (2012). Tem experiência na área de História, 

com ênfase em teoria da história, história Cultural e ensino de história, atuando principalmente nos seguintes 

temas: História e Literatura, História e Ensino, História do Brasil República, cultura e sociedade, Guimarães Rosa. 

Desenvolve pesquisas junto ao Grupo de Estudos Culturais da Universidade Federal de Campina Grande. E-

mail: evertondemetriopb@yahoo.com.br.  
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discursos, descrevendo variados aspectos da vida ou do mundo ao mesmo tempo.  Por outro 

lado, na medida em que as diversas instâncias narrativas estabelecem diversas perspectivas 

narrativas, parece-nos adequado compreender este modelo de interdiscursividade enquanto 

válido para análise da chamada Literatura Intercultural, que focaliza o encontro entre culturas. 

Encontro este caracterizado basicamente no cruzamento de perspectivas culturais, revelando 

maneiras diferentes de pensar, sentir, agir, e principalmente de falar ou escrever. Literatura 

Intercultural pode, então, representar interdiscursos interculturais cuja análise pode possibilitar 

a compreensão de eventos interculturais, levando em conta o “sucesso ou fracasso” destes339.  

O advento do século XX trouxe a adesão das intervenções modernizantes na qualidade 

mesmo de projetos políticos de reestruturação da realidade que propunham alterar os aspectos 

culturais e sociais dos países ditos periféricos. De forma que as metrópoles nacionais assumiam 

como proposta um processo homogenizante baseado em modelos internacionais. As regiões 

interioranas começaram, então, a travar um combate contra essa modernização, a 

homogeneização. 

O cenário tensionado entre nacional e regional/local imputava aos escritores 

reconhecidos como regionalistas (geração de 1945) uma escolha: adotar na inteireza a temática 

regional na literatura, sustentando a bandeira erguida pela geração de 30 em detrimento da 

investida homogeneizante do processo de modernização nacional, ou renunciar sua raiz 

temática, o regional. Porém, esses escritores alcançaram o caminho do meio, melhor dizendo, 

encontraram uma terceira margem como solução para esse impasse, adotando uma posição 

dialética: selecionar possíveis contributos da modernidade e sob a sua luz, repensar o tratamento 

da matéria regional, ou seja, revisar as tradições. O resultado obtido foi um produto híbrido, 

capaz de continuar transmitindo a herança recebida que se renova sem perder as raízes do 

passado. 

Guimarães Rosa lançou mão desta atitude dialética, fazendo coexistir na sua narrativa um 

refinamento técnico e estético no tratamento da linguagem ao lado da matéria regional (modos 

                                                        
339 Cf. AUGUSTIN, Günther. Literatura Intercultural. In: XI Congresso Internacional da ABRALIC (Tessituras, 

Interações, Convergências). USP – São Paulo, Brasil; 13 a 17 de julho de 2008. 
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de expressão regional ou local, imaginário popular e temas próprios), demarcando suas obras 

com heterogeneidade e hibridez cultural. Um conjunto, portanto, originado pela articulação 

entre a modernidade vanguardista, detentora de suposta universalidade, de um lado, com a 

tradição localista regional de outro. Assim, o escritor transpõe as fronteiras nacionais e 

continentais inscrevendo seu projeto de conservação e desenvolvimento das culturais locais. 

Ángel Rama crítico uruguaio preocupado em pensar os processos culturais da América 

Latina, tentando perceber como as regiões internas recebem os influxos das áreas mais 

modernizadas, elege o romance como gênero por excelência para perceber estes influxos. 

Lançando mão do conceito de transculturação nos estudos literários, Rama discute como as 

formas da modernidade europeia foram/são apropriadas pelas literaturas latino-americanas; 

trata-se enfim, da imbricação entre dois polos, com vistas à formação de um romance hibrido. 

O conceito que nos ocupa neste texto é o de transculturação, criado pelo crítico cubano 

Fernando Ortiz (1881-1969)340 e aprimorado pelo crítico uruguaio Angel Rama no que tange ao 

campo da literatura e cultura na América Latina. O conceito de transculturação nos servirá para 

pensar o processo de plasticidade cultural evidenciado na relação de transitividade entre 

culturas em confronto, revelando conjunções que não indicam dominação, mas antes, 

revitalização das culturas locais. 

O etnólogo Bronislaw Malinowski, no prefácio à primeira edição do livro de Fernando 

Ortíz, indica uma tentativa de definição desse fenômeno chamado transculturação, não como 

assimilação ou adaptação passiva a moldes culturais, 

 

[antes], um processo, no qual, ambas partes da equação são modificadas. Um 

processo no qual emerge uma nova realidade, diversa e complexa; uma 

realidade que, não é uma aglomeração mecânica de caracteres, nem um 

mosaico sequer, e sim uma realidade nova, original e independente. Para 

descrever tal processo, o vocábulo de raízes latinas transculturação, 

proporciona um termo que não contém a implicação de que uma 

determinada cultura tenha de inclinar-se para uma outra, e sim de uma 

transição entre duas culturas, ambas ativas, ambas contribuindo com aportes 

                                                        
340 Sobre a acepção primeira do conceito de transculturação ver ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano Del 

tabaco y El azúcar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987. 
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significativos e cooperando para o advento de uma nova realidade de 

civilização341. 

 

No clássico artigo Los procesos de transculturación em la narrativa latinoamericana342, 

Angel Rama caracteriza o processo transcultural em três lances: a princípio, a perda de 

elementos desusados indica parcial desculturação, subtração de elementos e valores que não 

suportariam a investida modernizadora; em sequência, a aculturação, a incorporação de 

elementos da cultura externa. Por fim o relacionamento entre elementos da cultura externa e 

interna – leia-se local e nacional –, a tradição e a modernidade. 

Rastreando o pensamento de Rama (2001), os escritores mantiveram contato tanto com 

suas localidades como com os grandes centros são os que souberam combinar as investidas 

modernizadoras e as tradições localistas em suas narrativas literárias. Estes encontraram as 

soluções adequadas para trabalhar esteticamente as tensões local/global, regional/nacional 

intrínsecas aos países da América Latina. Portanto, a transculturação constitui-se também 

enquanto forma de diálogo cultural a partir do momento que se trabalha com duas fontes 

culturais. 

De acordo com Rama, o transculturador é o elo entre esferas culturais desconectadas: o 

interior regional e o externo universal. Fantini acrescenta, “os transculturadores são produtores 

culturais que constroem a partir de cenários discursivos, as pontes indispensáveis para resgatar 

culturas regionais soterradas pelo impacto da modernização”343. Dito de outro modo, eles 

puderam, por meio da via literária, estabelecer uma ponte entre esferas localistas com padrões 

culturais próprios (comumente muito arcaicos) e um plano modernizador de maior amplitude. 

Portanto, podemos atestar uma das tarefas do transculturador: 

  

Desafiar a cultura estática, presa à tradição local a desenvolver suas 

potencialidades e produzir novos significados sem, contudo, perder sua 

textura íntima. Instuído entre os pólos da resistência tradicionalista e do 

impulso modernizador, o processo da transculturação se concretiza em dois 

                                                        
341 MALINOWSKI, Bronislaw, no prefácio da 1ª edição de ORTÍZ, 1987, op. cit., p. 5. 
342 RAMA, Ángel. Transculturación narrativa em América Latina. Montevideo: Fundación Angel Rama, 1983. 
343 FANTINI, Marli. Guimarães Rosa: Fronteiras, margens, passagens. Cotia, SP: Ateliê Editorial; São Paulo: 

Editora SENAC São Paulo, 2003, p.77. 
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grupos básicos de personagens. No primeiro pólo, o da resistência encontra-

se personagens representativas da região, enraizadas ao local e defensoras 

de suas tradições. No segundo pólo, situa-se o narrador (também ele uma 

personagem) ou um elemento externo à obra, geralmente identificado ao 

destinatário a quem é dirigida a narração. Um e outro são depositários de 

um legado cultural, e sua tarefa é fazer a mediação entre o enraizamento da 

tradição regional e a modernização da cultura nacional344. 

 

No plano da narrativa literária, João Guimarães Rosa soube encontrar as melhores 

soluções para abordar as tensões entre universalismo e regionalismo, tensões próprias aos 

países imersos em processos de globalização. A narrativa do escritor mineiro, inserida no âmbito 

das literaturas interculturais, se abre como espaço hibrido da cultura, “local” onde se verifica a 

convergência de elementos culturais de procedências distintas; destarte, o próprio autor se 

converte em figura hibrida, agregando práticas, bem como, ensejando subjetividades diversas 

na constituição de suas narrativas “multicoloridas”. 

Nela, as subculturas da região do sertão mineiro – quer a de vaqueiros, quer a de 

jagunços – encontram voz e são colocadas em situação de permanente diálogo com a cultura 

letrada e urbana, representada pelo narrador, ou no caso especifico de Grande Sertão: Veredas, 

pela figura do interlocutor. Contudo, as possibilidades de dialogo efetivo no Grande Sertão 

ocorrem em pelo menos três níveis, a principio, com o referido interlocutor; adiante, a referência 

dialógica se dá com o diabo quando dos seus tempos de jagunçagem, e um terceiro nível opera 

a relação do narrador consigo mesmo, o qual remonta ao diálogo socrático-platônico – 

representativo de outra referência cultural imanente às narrativas do escritor mineiro. Do diálogo 

com o interlocutor, reservamos a importância para o desconhecido, para um interlocutor que 

não se avisa, não se anuncia na narrativa; por sua vez, esse interlocutor servirá para que Riobaldo 

possa voltar sua narrativa sobre si, enquanto rememoração e afirmação do lugar de falar. 

Estabelecendo um diálogo consigo mesmo, como afirma o próprio narrador: “O senhor é de 

fora, meu amigo, mas meu estranho. Mas, talvez por isso mesmo. Falar com estranho assim, que 

bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais 

                                                        
344 RAMA apud FANTINI, op. cit., p. 77-78. 
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mesmo comigo”345. Portanto, ao falar consigo mesmo o que Riobaldo termina por fazer é 

circunscrever uma atividade mimética, ou seja, ao narrar, organiza os traços da experiência 

temporal e apresenta-se ao interlocutor, de sorte que a narração que ele faz constitui-se como 

re-apresentação do universo sertanejo por meio da sua própria vida, construída por sua 

linguagem. 

Mas, para que esta re-apresentação de si mesmo ou do universo ao qual representa 

aconteça necessita-se de um “tu”. O senhor – interlocutor – é caracterizado como “estranho” e 

é a este estranho que Riobaldo revela seu eu.  

 

Não devia de estar relembrando isto [ou seja, a paixão por Diadorim], 

contando assim o sombrio das coisas. Lenga-lenga! Não devia de. O senhor 

é de fora, meu amigo mas meu estranho. Mas talvez por isto mesmo. Falar 

com o estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um 

segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais mesmo comigo. Mire veja: 

o que é ruim, dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de 

si. Para isto é que o muito se fala?346. 

 

Necessidades agonizantes desse “muito falar”, Riobaldo quer contar o narrável de sua 

existência, o que diz não saber se sabe, mas faz algum juízo; não é a vida de um sertanejo, antes, 

a matéria vertente: a condição humana. Fica claro, então, que Riobaldo busca o significado para 

ele mesmo, para que ele se compreenda, para que ele adquira confiança em seus próprios juízos 

e principalmente em seus juízos sobre si mesmo. É praticamente um julgamento o que ele 

pretende talvez mesmo uma absolvição. Riobaldo mesmo pondera: “o tudo que eu conto, é 

porque acho que é sério preciso”. Mas este Riobaldo não é um jagunço típico, pois que dotado 

de uma característica que lhe distingue dos outros jagunços: é um homem letrado. Destino 

duplo, de jagunço e ser pensante; narrador-personagem, Riobaldo passa sua vida a limpo, 

examinando sua travessia pelo Ser-tão – mágico, histórico, espiritual e cavalheiresco. Dentro do 

romance, a tarefa presente de Riobaldo, narrador e personagem, é transformar seu passado em 

                                                        
345 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 55. 
346 Idem, Ibidem, 2001, p. 33. 
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texto. Enquanto o passado era presente se fazendo no caos do cotidiano, Riobaldo não teve 

tempo para refletir o suficiente – embora fosse um indagador – e compreender.  

 

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. 

Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no asp’ro, 

não fantasêia. Mas, agora, feita a volta que me vem, e sem pequenos 

desassossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto, de especular 

ideia347. 

 

A condição de letrado adquirida por Riobaldo, em espaço privilegiado da educação civil 

e moderna: o espaço urbano, em oposição ao meio rural (espaço dos iletrados e das resoluções 

violentas, da própria violência como práxis, o faz ingressar num universo fundado nos valores 

da razão e do conhecimento, que premiasse a competência e a inteligência com o prestígio. No 

plano da narrativa, portanto, Riobaldo enquanto narrador assume o prazer de especular idéias, 

característica evidenciada do sujeito esclarecido pelo conhecimento letrado: “as interrogações 

que formula sobre o sentido de sua experiência configuram a pergunta pelo sentido da vida 

típica do romance burguês, voltado para os significados da experiência individual no espaço 

moderno do trabalho e da cidade capitalista”348. Instaura-se um contra-senso, se levarmos em 

consideração o fato de que o empenho de esclarecimento partir justamente de um ser 

participante de uma região em princípio atrasada; isto “define um dos aspectos fundamentais 

da obra e nos leva ao coração da mescla, fazendo ressaltar suas articulações profundas com o 

contexto histórico-social do sertão (e do País) a que remete”349. 

Este ex-jagunço narra para um interlocutor que é, antes de tudo, um estranho, homem 

de letras; estranho enfim, ao mundo que jaz matéria do relato de Riobaldo. Quanto a nós – 

cidadãos letrados – lemos esta narrativa da pena de um autor implícito, também ele homem de 

letras, mas um estranho ao mundo de Riobaldo, o espaço do sertão. Dessa forma, podemos 

inferir que a figura do “senhor” receptor da narrativa pode ser interpretada tanto como o leitor 

                                                        
347 Ibid., p. 11. 
348 ARRIGUCCI JR., D. Romance e experiência em Guimarães Rosa. Novos Estudos Cebrap (São Paulo), n.40, 

nov. 1994, p. 19. 
349 Ibid., p. 20.  
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como o próprio autor implícito. Ademais, este autor implícito, constrói-se como um coletor dos 

discursos do sertão, coleciona estórias dos povos dos gerais. Em todo caso, antes de vislumbrar 

esta faceta do escritor mineiro, percebamos outros ecos, de referências culturais estranhas ao 

sertão rosiano. 

O sertão de Guimarães Rosa aponta já as mudanças que viriam indefinir às fronteiras 

rígidas, desterritorializando um ethos característico, conjugando a identidade com a mudança 

de modos do mundo atual. Nesse sentido, os valores sertanejos são intercambiados de forma 

produtiva. Tencionam-se valores cultos e populares num personagem como Riobaldo, assim 

como ordens divergentes tencionam-se, figuras na intervenção de personagens, como por 

exemplo, Zé Bebelo, em Grande Sertão: Veredas, com seu desejo de modernizar o sertão levando 

para lá o progresso, ou como Miguel e dona Lalinha, em Buriti, que trazem para o sertão algo 

do modo de ver e pensar da gente da cidade. 

Zé Bebelo, que, figurando ao lado de Riobaldo e Joca Ramiro, constitui-se enquanto um 

dos personagens definidores do momento histórico que vivenciava o país, emerge no romance 

enquanto princípio de centralização nacional, encarnando o espírito regenerador da recém 

instalada República: Ordem e Progresso. Este fazendeiro no meio do sertão representa a 

intervenção do poder republicano – centralizador – em função de impor ordem a um espaço 

marcado pela violência (barbárie) como estandarte da civilização. 

Zé Bebelo especifica em termos hediondos a ordem jagunça, deixando evidente seu 

projeto de instituir a civilização legal no sertão barbarizado pelas ordas jagunças. Em trecho 

relatado por Riobaldo, Zé Bebelo expõe seus objetivos: 

 

– Sei seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços, a sobrecorja? 

Deixa, que daqui a uns meses, nesse nosso Norte não se vai ver mais um 

qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de sacripantes, 

desentrando da justiça, só para tudo destruirem do civilizado legal! Assim 

dizendo, na verdade sentava o dizer, com ira razoável. A gente devia mesmo 

de reprovar os usos de bando em armas invadir cidades, arrasar o comércio, 

saquear na sebaça, barrear com estrumes humanos as paredes da casa do 

juiz-de-direito, escramuçar o promotor amontado à força numa má égua, de 

cara para trás, com lata amarrada na cauda, e ainda a cambada morras e aí 



 

411 

 

soltando foguetes! Até não arrombavam pipas de cachaça diante de igreja, 

ou isso de se expor padre sacerdote nu no olho da rua, e ofender as donzelas 

e as familias, gozar senhoras casadas, por muitos homens, o marido obrigado 

a ver? Ao quando falava, com o fogo puxado de si, Zé Bebelo tinha de se 

esbarrar...350.  

 

 Bebelo exagera seus objetivos a fim de acabar com a jagunçagem (utilizando jagunços) 

e pacificar o sertão; em beneficio do progresso e da ordem, visando introduzir naquele espaço 

os ganhos da civilização dita moderna: “Dizendo que, depois, estável que abolisse o jaguncismo, 

e deputado fosse, então reluzia perfeito o Norte, botando pontes, baseando fábricas, 

remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando mil escolas”351. 

 Segundo Walnice Nogueira Galvão, não obstante em colocar os interesses coletivos da 

nação acima de seus interesses particulares – almeja uma carreira política após terminar com a 

jagunçagem –, Zé Bebelo mantêm ativamente em riste os ideiais centralizantes da República: 

“Agora, temos de render este serviço à pátria... tudo é nacional!”352. A tal ponto Zé Bebelo 

converte-se quase que plenamente numa alegoria dos motivos republicanos, se assim pode-se 

dizer, sendo dentre todos, a única personagem responsável por raciocinar em termos contrários 

aos da tradição, ou de laços de sangue, ou de alianças privadas para dominação, em detrimento 

dos canais democráticos republicanos353.  

Por trás de todo um discurso político engajado, a figura de Zé Bebelo guardava certo 

sentimento de saber o poder que existia num processo de manipulação das aparências, 

indicando um entendimento teatralizado da ação política. Em todo caso, seu projeto inspirava 

                                                        
350 ROSA, op. cit., 2001, p. 146-7. 
351 Ibid., 2001, p. 147. Zé Bebelo construiu a matriz de uma concepção eminentemente redentora da política, 

suscetível, acreditava convicto, se posta em ação, de transformar aquele sertão inteiro do interior, com 

benfeitorias, para um bom Governo, para esse ô-Brasil (GSV, 2001, p. 432). Era um projeto antigo e 

acompanhava a vida de Zé Bebelo, talvez desde sempre, como uma espécie de vocação missionária provocada, 

principalmente, pela repugnância inata que sentia diante da esmagadora multiplicidade do sofrimento 

impregnando o cotidiano da gente do Sertão. Na prática, todo o seu ambicioso programa de reformas 

revestiu-se da evidente legitimidade que costuma dispor esse sentimento profundamente íntimo de aversão 

ao sofrimento, bem como do esforço para transformá-lo em um dever político plenamente racional, fundado 

no compromisso com os interesses da maioria. (ABENSOUR, Miguel. O Heroísmo e o Enigma do Revolucionário. 

In: NOVAES, Adauto (org.) Tempo e História. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 211). 
352 ROSA, op. cit., 2001, p. 146. 
353 Cf. GALVÃO, Walnice Nogueira. Guimarães Rosa. São Paulo : Publifolha, 2000. – (Folha explica), p. 27. 
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uma transformação radical nas estruturas políticas e sociais do Sertão, angariando um futuro 

baseado nas premissas republicanas; a plataforma de ação política sustentava-se no mote de 

eliminação da pobreza em proveito de um outro tempo de bem-estar material354.  

Enfim, o discurso de Zé Bebelo carregava de um lado as premissas da plataforma 

desenvolvimentista, de transportar o progresso ao interior (de preferência em trens), e por outro, 

adotava certo viés nacionalista355, levando sempre em consideração o carater cruzadista de 

expurgar o atraso, modernizar o sertão e integrá-lo efetivamente à nação: 

 

Se deu, o que se disse. Só que, em vez de estafeta, a galope, veio Zé Bebelo 

mesmo. Eu tinha ficado com ruma de foguetes para soltar, e foi festa. Zé 

Bebelo mandou dispor uma tábua por cima de um canto de cerca, conforme 

ele ali subiu e muito falou. Referiu. Para lá do rio Pacu, no municipio de 

Brasília, tinham volteado um bando de jagunços – o com o valentão 

Hermógenes à testa – e derrotado total. Mais de dez mortos, mais de dez 

cabras agarrados presos; infelizmente só, foi que aquele Hermógenes 

conseguira fugir. Mas não podia ir a longe! Ao que Zé Bebelo elogiou a lei, 

deu viva ao governo, para perto futuro prometeu muita coisa republicana356. 

                                                        
354 Cf. STARLING, Heloisa Maria Murgel. Grande Sertão: Brasil. Veredas de política e ficção, p. 10-1. Disponível 

em: www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/anpocs/murgel.rtf. 
355 Evaldo Cabral de Mello procura mostrar como, no Brasil, o novo pode significar também a afirmação do 

atraso: “Só ao abolir-se a escravidão, criamos a oportunidade real de constituir um povo, fundamento da nação. 

Ao americanizar o sistema político e ao introduzir a política dos governadores, a República Tornou-se tolerante, 

ao contrário do Império, que ao menos professava, da boca para fora, horror por elas, para com as práticas 

políticas do secular autoritarismo interiorano. [...] Em finais de Quinhentos, já havia paulistas ou sam-paulistas; 

e, nos começos de seiscentos, pernambucanos. Enquanto isso, ao longo de Setecentos, brasileiro era apenas 

o indivíduo que vivia a cortar o pau-brasil nas matas e transportá-lo para os portos. Por sua vez, o adjetivo 

brasílico tinha sabor erudito. Quando a Independência se desenhou no horizonte, os brasileiros eram 

designados portugueses da América para distinguir dos portugueses da Europa. Àquela altura, Hipólito José 

da Costa excogitava, no seu exílio inglês, o termo adequado com que batizar os cidadãos do país que ia se 

criar. Brasiliano havia sido tradicionalmente o termo dado aos índios e como tal resultava excludente de quem 

não tivesse sangue ameríndio. Quanto a brasileiro, parecia-lhe inapropriado  devido ao sufixo que denota a 

profissão, não a origem. Daí que optasse por brasiliense, o qual adotou no titulo da sua gazeta londrina. [...] 

Ao passo que o nativismo respondia a uma experiência espontânea das gentes, a criação de um Estado 

nacional parecia algo artificioso, o grand design de altos funcionários da coroa ou o enigma político escondido 

no autoritarismo e no dinasticismo do regente d. Pedro. Quanto ao Rio de Janeiro, era encarado com o disfarce 

grosseiro da antiga dominação portuguesa. Por sua vez, o Estado Novo considerou-se obrigado a promover a 

queima pública das bandeiras estaduais, no objetivo de exorcizar os restos de sentimento local que a seu ver 

comprometiam a unidade nacional, embora essas bandeiras, exceto em dois ou três casos, fossem meras 

improvisações estadualistas da República Velha”. Folha de S. Paulo, Mais!, 17 set. 2000, p. 14-6. 
356 ROSA, op. cit., 2001, p. 149. 

http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/anpocs/murgel.rtf
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Muito embora este discurso pareça distante aos olhos do universo sertanejo, pois que, a 

ação do romance se passa nas décadas de 10 e 20 – período em que o mandonismo das políticas 

locais mantinham acentuado poder – , no período de escrituração e publicação do livro – década 

de 50 – esse discurso convertia-se em tônica dominante357. 

O mesmo estranhamento com que fora marcado o interlocutor em Grande Sertão: 

Veredas, dito letrado e eco urbano nas paragens sertanejas, marcará as personagens Miguel e 

Lalinha no conto Buriti. Cenário privilegiado de acontecências interculturais, a fazenda Buriti Bom 

é apresentada ao leitor como um dos palcos múltiplos da terra, em que as diferenças e diferentes 

podem convergir: “...Miguel voltava àquele lugar, à fazenda do Buriti Bom, alheia, longe. Dos de 

lá, desde ano, nunca tivera notícia; agora, entretanto, desejava que de coração o acolhessem. 

Receava. Era um estranho; continuava um estranho, tornara a ser um estranho?”358 

Insisto um tanto mais na figuração do estranhamento porque tantos quantos houverem 

no conto em questão, os personagens marcam e colaboram pelas suas qualidades de serem e 

parecerem estranhos uns aos outros, entre si, e respectivamente ao leitor, que vai desvendando 

aos goles sobre os modos e jeitos de ser do sertão, oferecidos como particulares, singulares, e 

alheios aos da cidade, ainda que pensados na sua relação e sempre a ela acenados, em 

movimentos de contraposição. 

Desses espaços de estranhamento, valho-me de alguns trechos significativos. O 

momento em que Lalinha é apresentada ao leitor é conveniente do ponto de vista da figuração 

cidade/sertão e do estranhamento então experimentado: 

 

Dona Lalinha é uma linda mulher, tão moça, como é possível que o marido a 

tenha abandonado? Nela não se descobre tristeza, nem sobra de infelicidade. 

Parece uma noiva, à espera do noivo. Vê-se, é pessoa fina, criada e nascida 

em cidade maior, imagem de princesa. Cidade: é para se fazerem princesas. 

Sua feição — os sapatinhos, o vestido, as mãos, as unhas esmaltadas de 

carmesim, o perfume, o penteado. Tudo inesperado, tão absurdo, a gente 

                                                        
357 Cf. RONCARI, Luiz. O Brasil de Rosa: mito e história no universo rosiano: o amor e o poder. São Paulo: 

Editora UNESP, 2004, p. 282. 
358 ROSA, João Guimarães. Buriti. In: Noites do Sertão. 8ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 91. 
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não crê estar enxergando isto, aqui nas brenhas, na boca dos Gerais. Esta 

fazenda do Buriti Bom tem um enfeite. Dona Lalinha não é de verdade. No 

primeiro dia, pensei que ela não tivesse o juízo normal, e por ser louca a 

deixavam assim359. 

 

As características dos personagens são mediadas por um narrador que insiste ou toma 

por regra designá-los segundo seus contrários, acentuando as formas complexas de 

manifestação dos desejos dos homens. O contraste emerge primordialmente por meio do 

personagem nhô Gualberto, narrador mais expressivo na economia interna do conto; este 

personagem remete-se simultaneamente ao leitor e a Miguel, sobre quem e o que são os 

moradores do Buriti Bom: 

 

Ao leve quisesse criticar, achava também que aquele luxo constante de Dona 

Lalinha chamava a atenção demais, não assentava bem com o sertão do 

lugar, com o moderamento regrado, simplicidade nos usos. Umas vezes, da 

porta, ele avistara dentro do quarto dela: com cadeirinhas diferentes, e os 

cortinados, fileira de vidros de cheiro na cômoda baixa, e no chão capachado 

até um tapete. Semelhava tivessem exportado para ali um aconchego de 

cidade. No que a cidade e o sertão não se dão entendimento: as regalias da 

vida, que as mesmas não são. Que aqui no sertão, um, ou uma, que muito 

goza, como que está fazendo traição aos outros360. 

 

Miguel, que também vem de fora, que surge como estranho, guarda uma relação 

imprecisa com o sertão, tal qual Riobaldo. Das seguidos contatos, que são quase rememorações 

do espaço da infância, vai (re)conhecendo sua origem, igualmente sertaneja, das fronteiras dos 

Gerais, que, por algum motivo não esclarecido, quer deslembrar dado o longo trato com a vida 

da cidade. 

 

Contra o sertão, Miguel tinha sua pessoa, sua infância, que ele, de anos, 

pelejava por deslembrar, num esforço que era a mesma saudade, em sua 

forma mais eficaz. Mas o grande sertão dos Gerais povoava-o, nele estava, 

em seu amor, carnal marcado. Então, em fim de vencer e ganhar o passado 

do presente, o que ele se socorrera de aprender era a precisão de transformar 

                                                        
359 Ibid., pág. 93. 
360 Ibid., pág. 104. 
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o poder do sertão – em seu coração mesmo e entendimento. Assim na 

também existência real dele sertão, que obedece ao que se quer361. 

 

Em Rosa, o movimento pendular entre modernidade urbana e a “palavra-outra” dos 

“deserdados de modernização”, ou entre duas configurações culturais diversas, atinge um alto 

nível de equilíbrio formal, por meio daquilo que Rama denomina operações transculturadoras, 

que ele argumenta ocorrerem no nível da língua, da estruturação literária e da cosmovisão. 

Trata-se, para o crítico uruguaio, da construção de um olhar, de uma resposta criadora ao 

confronto entre o mundo tradicional do sertão e as alterações que vão, gradual mas 

inexoravelmente, transformando sua face e modos de vida. A consciência de que o sertão vai 

lentamente sendo atingido por mudanças, determinadas por um processo histórico irreversível, 

subjaz ao universo rosiano e aparece consubstanciada, por exemplo, no próprio desejo de 

alguns personagens de que ele se transforme num espaço de “civilização”, como é o caso de 

Manuelzão, em “Uma Estória de Amor”: 

 

Como o João Urúgem, caso assim até depunha, apoucava o espírito do 

arredor. O certo, de cristão, havia de ser terem ido pegar aquele, no cujo 

mato, no pé-de-serra, logo depois que se decidiu que ele mesmo de nada 

era que não tinha sido o furtador. Ir buscar o João Urúgem, dar banho nele, 

rapar os cabelos, cortar as unhas das mãos e dos pés, tratar direito, dar 

preceito ... O lugar carecia de progressos. Os meninos do Adelço, os netinhos 

dele Manuelzão, iam crescer, criar ali. Mas, como filhos de fazendeiro, 

recolhendo as comodidades, tendo livro de estudo. Criaturas como o João 

Urúgem, não podia mais haver, era até demôniamento362. 

 

Considerando os aspectos destacados até agora, é notadamente válido pensar e ler a 

obra de Guimarães Rosa como um espaço de tensão permanente entre o arcaico e o moderno, 

rural e urbano, oral e escrito. É do movimento pendular entre esses polos que nasce uma obra 

que se articula sobre uma matéria regional com espirito universal de um autor que teve a 

experiência da cultura literária ocidental moderna, oferecendo pois, a sua obra, a modernidade 

                                                        
361 Ibid., pág. 105. 
362 ROSA, João Guimarães. Uma Estória de Amor. In: Corpo de Baile. 8ª. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1977, 

p. 143. 
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formal da escrita. De fato, as narrativas de Rosa compõem um “desses raros momentos em que 

a nossa realidade particular brasileira se transforma em substância universal”363, pois nela, 

Guimarães Rosa elabora esteticamente questões universais que ocupam e afligem o ser humano, 

indo de temas como o amor e o ciúme, a opressão, a violência, às indagações, nas ações 

humanas, dos limites entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto. 

 

II 

Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso 

sangue narrar estórias. (...) Desde pequenos, estamos constantemente 

escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e 

também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma 

lenda cruel. (...) Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que 

podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, porque 

este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda. (...) Disse a mim 

mesmo que sobre o sertão não se podia fazer “literatura” do tipo corrente, 

mas apenas escrever lendas, contos, confissões364. 

 

A partir desta citação podemos depreender os caminhos que tomam a construção 

narrativa em Guimarães Rosa, no sentido de que o empreendimento literário é em si um produto 

cultural dotado das artes de fazer que lhes sejam características. Toda cultura viva depende de 

uma memória que a informe, ou seja, toda atividade cultural depende de algum tipo de 

acumulação, de retenção ou armazenamento, seja ele de tipo oral – como o que ora se vincula 

a poética de Guimarães Rosa –, letrado ou eletrônico (aqui uma referência ao chamado 

hipertexto). No caso do escritor mineiro, a articulação entre uma memória pessoal e outra, de 

tipo material (suas cadernetas de anotação) constitui sua obra e no percurso final, na escritura, 

a recriação da própria cultura. Essa recriação da cultura por esforço de memória de que 

cuidamos, dispõe de duas condições ou momentos distintos, segundo acepções retomadas de 

                                                        
363 CANDIDO, Antonio. No grande sertão. In: Textos de intervenção. São Paulo: Duas Cidades/34, 2002. p.192. 
364 ROSA apud LORENZ, Günter. Diálogo com Guimarães Rosa. In Guimarães Rosa / coletânea organizada por 

Eduardo F. Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. (Coleção Fortuna Crítica; v. 6), p. 69. 
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Platão e, por ele denominadas de conservação de sensações (ou retentiva) e reminiscência (ou 

lembrança).  

Pode-se dizer da memória retentiva que se refere à conservação ou persistência, de certa 

forma, dos conhecimentos passados que, por serem passados, devem se ter subtraído à vista; 

no que diz respeito à lembrança, vemos a possibilidade de evocar, na ocorrência, o 

conhecimento passado e de torná-lo atual ou presente365. 

Aristóteles, por sua vez, indica outra vereda importante no tratamento da memória como 

lembrança: o caráter ativo da determinação ou da escolha, havendo, portanto, oposição entre o 

caráter do primeiro momento, o da retentiva, que é natural ou passivo e o caráter do segundo 

momento, o da lembrança, que é ativo ou voluntário. 

Portanto, se retomarmos a citação que abre este tópico aliada a este conciso aporte 

teórico sobre memória, podemos inferir que o momento da retentiva por parte dos que, como 

Guimarães Rosa, ouvem as histórias “multicoloridas”, senão dos velhos, mas de qualquer outro 

dos seus convivas, é o momento da reminiscência, da lembrança para os que narram as histórias. 

Deste modo, quando o escritor mineiro escreve e retoma fragmentos do que ouviu, a atividade 

da reminiscência age. Logo, esses dois polos estabelecem sua memória, sua cultura, e por fim, 

sua obra. 

De todo modo, como já visto no tópico anterior, o autor de Grande Sertão: Veredas se 

preocupa em anotar tudo aquilo que lhe passa em ouvidos e vista, toma nota do que ouve e vê, 

das histórias, dos modos, das falas do povo sertanejo em suas cadernetas. Amplia e modifica de 

tal modo a atividade de retenção, de conservação do mundo do sertão, bem como de outros 

mundos. Além de conservar “sempre os ouvidos atentos” e de escutar “tudo o que podia”, 

agrega esta memória material, auxiliar no processo de recriar o universo sertanejo.   

Assim ele corrobora a memória pessoal, construindo uma memória material, que tem 

especificidades. A reprodução escrita, desenhada, de alguma forma, rabiscada, é mais objetiva, 

não está à mercê das inconstâncias e traições da memória individual. A diferença entre a 

                                                        
365 ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Trad. coordenada e revista por Alfredo Bosi. São Paulo: Mestre 

Jou, 1970, pág. 629. 
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memória humana e a escrita ou conservada por qualquer outro tipo de suporte é, portanto, de 

meios e de possibilidades de utilização.  

Coordenar a memória pessoal com os registros das cadernetas pode significar construir 

uma memória material dotada de verificabilidade ou credibilidade verista. Ou seja, Rosa recorre 

à objetividade da memória escrita para inscrever no contexto presente um universo que via 

desaparecer ante seus olhos, a saber, aquele sertão dos seus dias de menino, com suas tradições 

e seu material humano. Destarte, a produção de uma memória material em Guimarães Rosa não 

se destina ou significa a construção de uma narrativa memorialista, museográfica, preocupada 

em calcificar os costumes do passado como perolas a resguardar. Antes, o “trabalho da memória 

e o da pesquisa que lhe está ligada se relaciona [...] a um conjunto de desejos, de propósitos, de 

intenções, a uma busca por caminhos que a todo o momento se bifurcam”366. Esses caminhos e 

desejos estão intrinsicamente relacionados à busca de um sentido para algo. Esse “algo” e esse 

“sentido” são subjetivos, atuando decisivamente na constituição de uma memória material; 

portanto, são inflexões subjetivas exercendo pressões sobre dados da realidade empírica. Ao fim 

e ao cabo, voltamos à ideia de que a memória participa dos processos de criação de sentido 

para a vida humana, sendo, desse modo, cultura. 

A elaboração de um suporte material – as cadernetas – em razão de posterior 

aproveitamento na criação literária não informa em Guimarães Rosa a criação de um arquivo, 

imagino que em nenhum autor seja válido pensar nesses termos, informa mais precisamente, a 

criação de uma paisagem de representações sobre o universo sertanejo – especialmente o 

espaço regional mineiro. Representações essas, de saída, já fixadas segundo um modo de ver 

subjetivo, atravessado pela poesia; nesse sentido, essa memória material informa por Rosa 

dizem respeito a um sertão individualizado pela memória pessoal, impregnado da paisagem 

interior do próprio autor. Considerando estes aspectos, a obra do escritor mineiro congrega 

várias memórias: as do próprio escritor, invasiva no que se refere aos registros; dos vaqueiros 

com os quais manteve contatos – Manuelzão, Zito e muitos outros –, de quem resgatou todo 

                                                        
366 OLIVEIRA, L. C. V. A pesquisa em literatura e os processos de construção da memória. Boletim do Centro 

de Estudos Portugueses. Belo Horizonte, FALE/UFMG, n. 23, jul./dez. 1998, p. 273. 
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um conjunto de elementos culturais daquele universo do sertão; por fim, e provisoriamente, das 

outras tantos tipos humanos que encontrou ao longo de suas viagens pelos interiores de Minas 

Gerais.  

A invenção perpetrada pela narrativa rosiana verte-se profundamente marcada pela 

experiência da mediação. Da mediação subjetiva de si mesmo, homem partido entre dois 

mundos, duas experiências de vida: uma interiorana, tradicional – proveniente dos tempos de 

menino no interior de Minas Gerais com seus causos e lendas – e outra urbana, moderna – da 

sua experiência adulta de diplomata, cidadão do mundo. Esse “homem do sertão”, “meio 

vaqueiro”, como ele se define em entrevista a Gunther Lorenz, foi também o sofisticado leitor 

de uma gama extensa de assuntos, como zoologia, heráldica, religião, literatura, filosofia, 

pintura367. A combinação programática desses referenciais culturais converte a obra de Rosa 

num espaço de permanente negociação entre a modernidade urbana e a cultura tradicional-oral 

das comunidades rurais. O processo de criação narrativa que se relaciona com estes distintos 

referenciais culturais constrói um cosmos particular, sacralizado pelo discurso, em que os 

“textos”, quer sejam de suas memórias pessoais ou materiais, de suas vivências sertanejas ou 

urbanas, poeticamente transfigurados, participam da narrativa. Temos aqui o caso de uma 

narrativa hibrida conjugadora de saberes, espaço aberto ao tensionamento cultural. 

Embora seu papel se assemelhe ao de um etnógrafo, ocupado com a representação dos 

costumes e valores de outro, ou, possa ser comparado com puro naturalismo – de natureza 

empírica e documental na descrição de espaços e personagens, a força inventiva do instrumento 

linguístico de que se serviu revela o propósito ativo de manter, no cotidiano do futuro, certos 

saberes tradicionais do povo como contrapartida potente aos excessos da tecnologia 

massificadora. É, sobretudo, o lugar de uma fala onde o escritor mineiro foi buscar as fontes 

arcaicas da linguagem. Em Guimarães Rosa, o povo, distante de ser representado como exótico 

e folclórico, aparece enquanto retentor de um saber e como depositário do segredo da 

                                                        
367 Cf. AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, Sandra Guardini. O conceito de transculturação na obra de Ángel Rama. 

In: ABDALA JR., Benjamim (org.). Margens da cultura: mestiçagem, hibridismo & outras misturas. São Paulo: 

Boitempo, 2004, p. 90. 
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linguagem. Como se nas falas, na oralidade do povo sertanejo houvesse uma linguagem 

essencial, pura a ser resgatada: “Por isso, eu incluo em minha dicção certas particularidades 

dialéticas de minha região, que são linguagem literária e ainda têm sua marca original, não estão 

desgastadas e quase sempre são de uma grande sabedoria linguística”368. 

Preocupado em expurgar de cada expressão, palavra as impurezas da linguagem 

cotidiana e de recuperar seu sentido original, Guimarães Rosa se aproxima da oralidade para 

alcançar suas ramificações eruditas, tentando escapar de possíveis mimetizações. O que advém 

desse procedimento constitui uma escrita com alto grau de hermetismo, o que, paradoxalmente, 

pode inibir o influxo daqueles que lhe serviram de fonte. Vejamos:  

 

– Ih... O úù, o ùú, enchemenche, aventesmas... O vento úa, morrentemente, 

avuve, é uma oada – ele igreja as árvores. A noite é cheia de imundícies. A 

coruja desfecha os olhos. Agadanha com possança. E õe e rõe, ucrú, de ío a 

úo, virge-minha, tiritim: eh, bicho não tem gibeira... Avougo. Ou oãoão, e 

psìuzinho. Assim: tisque, tisque... Ponta de luar, pecador. O urutáu, em 

veludo. Í-éé... Í-éé... Leu. Treita do crespo de outro bicho, de unhar e roer, no 

escalavro. No tris-e-triz, a minguável369. 

 

Mesmo em face das opções linguísticas e formais/estilísticas próprias ao poliglotismo do 

autor mineiro, os arcaísmos (vestígios verbais que atravessam a língua) e os neologismos 

(flexibilização dos protocolos linguísticos, das maneiras de dizer) neste modo singular de 

dramatização da fala popular, o alargamento das fronteiras, bem como, a mescla de referências 

culturais, permitem a travessia, o intercâmbio de uma margem a outra das culturas; ou ainda se 

localizar numa margem terceira, espaço de tensão, distanciado do próprio lugar, ocupando uma 

outra margem.   

Antonio Candido assevera, com total pertinência, que Rosa elaborou um universo 

autônomo, fazendo interagir realidades expressionais e humanas na constituição de uma obra 

que vale essencialmente por seu conteúdo literário e poético. Porém, a poesia que desabrocha 

da prosa rosiana encontra sua plataforma na realidade disforme do sertão e seu homem 

                                                        
368 LORENZ, op. cit., 1983, p. 81. 
369 ROSA, op. cit., 1984, p. 142. 
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singular370. Perceptivelmente, a fala de Candido, indica a sobreposição da inovação poética – a 

inovação pela linguagem – ao conteúdo dito regional presente no romance de 1956. Por essa 

razão, sertão não é mais apenas uma imagem em sua fixidez territorial, limitadora e soberana, 

mas sofre um processo de metaforização fabuladora: cada qual, quando sozinho está em seu 

sertão interior. “O sertão é dentro da gente”. Ou, em outro momento: “o sertão é uma espera 

enorme”. Esta, uma dimensão identitária que está além-fronteiras: “o senhor sabe o silêncio o 

que é? É a gente mesmo, demais”. A poética da vida simples do povo dos interiores atinge seu 

grau máximo nos enredos e desenredos da narrativa rosiana, complexa e multifacetada, pela 

densidade do olhar voltado para a alma humana e usas ambiguidades. 

Recuperando uma passagem de Clifford Geertz, segundo a qual “a cultura de um povo é 

um conjunto de textos, eles mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os 

ombros daqueles a quem eles pertencem”371 (1989, p. 321), vemo-la informando um escritor 

num dado trajeto, mais que antropológico empenhado em revelar camadas profundas do 

humano pelas terras inóspitas dos Campos Gerais, recuperando as narrativas orais do povo 

sertanejo. Apresenta ao leitor producente paisagem humana, cultural e geográfica do sertão, 

em seus torneios de engenhosidade verbal. Capaz de travestir-se no discurso da oralidade do 

sertanejo, em inúmeros flagrantes do cotidiano agreste, o narrador rosiano recolhe, resgata e 

divulga a vitalidade latente no mundo marginal da cultura popular, provocando a revolução da 

linguagem ficcional. 

Em Guimarães Rosa, o mundo do sertão não é visto de fora e de longe, tampouco, como 

objeto inanimado, como realidade fugaz e epidérmica. Ele é recriado e representado 

artisticamente como um complexo de relações sociais, de dramas humanos, de elementos do 

imaginário. A ação e a reação das personagens diante de situações criadas, cujos destinos e 

perspectivas inserem-se em realidades socialmente determinadas, abarcam componentes de 

universalidade, expressos em indivíduos singulares, vivenciando situações particulares. Nesse 

                                                        
370 CANDIDO, Antônio. O homem dos avessos. IN Tese e Antítese. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 

112. 
371 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1989, p. 321. 
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movimento de criação e representação, o sertão passa a ser o mundo. O sertão figura enquanto 

símbolo do universal em sua obra, porque ali os paradoxos da dúvida e (des)razão se enfrentam 

abertamente. 

 

III 

Em termos provisoriamente conclusivos, podemos lançar mão uma vez mais de rápida 

incursão pelas veredas do Grande Sertão de Guimarães Rosa, confirmando a proeminência do 

homem humano na totalidade do mundo sertanejo. O escritor mineiro em variados momentos 

da narrativa evidencia a figura do homem em contraposição ao do diabo: “... o diabo vige dentro 

do homem, os crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos”372. Este 

homem, em sua natureza puramente física, até rudimentar que parece ganhar as atenções de 

Rosa em outros variados momentos, o que permite vislumbrar uma leitura implicada na 

realidade sertaneja deste homem, enquanto experiência social e histórica guardada as devidas 

proporções ao ato criativo do autor. Quando Riobaldo diz: 

 

Guerras e batalhas?  Isso é como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois 

passaram por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás, reclamavam posse de todos 

os animais de sela. Sei que deram fogo, na barra do Urucúia, em São Romão, aonde 

aportou um vapor do Governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um 

roceiro vai lavrar pau, encontra balas cravadas373. 

 

A perspectiva aventada neste trecho expõe um dado contexto histórico, indicativo da 

ambientação do romance, evidenciando um espaço de participação do sertão e por extensão 

do seu povo num processo histórico que se desenvolvia. Tal estado de coisas, onde um sertanejo 

verifica fatos ocorridos no passado, coloca este espaço e os seus integrantes, como constituintes 

da historiografia nacional, mesmo o sertão ocupando posição periférica enquanto realidade 

espacial para a nação, e, em relação direta com à cidade, centro propagador das mudanças e 

processos de modernização. 

                                                        
372 ROSA, op. cit., 2001, p. 26. 
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Estes sertanejos, constituintes deste espaço periférico que é o sertão serão os 

personagens atuantes em distintos tipos de relação, configuradas segundo a condição mais 

humana entre os homens. À medida que Diadorim diz “Riobaldo, você é valente... você é um 

homem pelo homem...”374 ratifica o caráter incerto das relações mantidas entre os homens e o 

espaço em que vivem. Tal como os personagens que o habitam, este espaço sertanejo é instável, 

sujeito a resvalos, já que envolvido em processos de mudança, nos mais diferentes aspectos. Um 

deles, e talvez o principal, se dá em relação ao ajustamento que o espaço urbano toma em 

relação ao do sertão. 

Atualmente, considerando a intensidade das trocas culturais e a mobilidade das 

fronteiras, os textos de folego conservam a força de ser um referencial social. De divulgadores e 

formadores de um sistema de representação cultural, que no caso de Guimarães Rosa, é 

costurado como um sistema de representação cultural hibrida. Podem ser configurar em dois 

níveis: como um sistema aprisionante, pela representação rígida que estabelecem, esterilizando 

o potencial cultural, como podem oferecer vazão à todo potencial criativo de um povo. 

Guimarães Rosa reinventa um país contrastante; ilumina com a linguagem o povo 

sertanejo, mais do que isso, faz com que as pessoas do povo dominassem a própria voz. 

Guimarães Rosa, agindo em instância transculturadora, mergulha nas falas e valores do povo, 

fazendo saltar aos olhos o que talvez se quisesse relegar ao esquecimento. Essa postura de 

equilibrar contrários em meio a um país que se costura lentamente fez Rosa despontar aos olhos 

críticos de Ángel Rama que o considerou, pois, um mediador entre duas esferas culturais 

desconectadas: o interior-regional e o exterior-universal. 

O pressuposto ficcional dessa tensão entre ordem e desordem, urbano/civilizado e 

rural/bárbaro iniciada já nos tempos da República Velha, ganha contornos mais nítidos na mente 

de Rosa, se pensarmos no contexto brasileiro da década de 50, em que os temas da 

modernização do país e do desenvolvimento que se quer levar ao interior tornam-se constantes 

no cotidiano político nacional. Dessa maneira, o contexto nacional antepunha estas questões ao 
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escritor que as converte em narrativa épica, alegorizando os receios e esperanças face à 

incorporação do sertão e do conjunto do Brasil à modernidade. 
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O AUTOMÓVEL E A DESCOBERTA DO SERTÃO: 

A VIAGEM DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

PELO TERRITÓRIO DO RIO GRANDE DO NORTE NO ANO DE 1934 
 

Raimundo Arrais375 

Fagner David da Silva376 

 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo tem como objetivo analisar as percepções sobre o automóvel presentes 

no texto Viajando os Sertões, de Luís da Câmara Cascudo, um relato de viagem da viagem 

realizada pelo sertão invernoso do Rio Grande do Norte no ano de 1934. Busca-se percorrer 

o itinerário realizado pelo jornalista Câmara Cascudo juntamente com uma comitiva formada 

por Mário Câmara, Anfilóquio Câmara, Antônio Soares Júnior, Alcides Franco e Oscar 

Guedes, homens ligados ao governo do estado. Neste itinerário, Cascudo evidencia em sua 

narrativa novas formas de sensibilidades e sociabilidades e uma relação entre homem e 

natureza propiciadas pela estrada.  

O automóvel (associado às auto-estradas) aparece no discurso dos administradores 

do Rio Grande do Norte entre os anos 1920-1940 representado como  um novo meio de 

transporte vinculado aos ideais de modernidade. Destaca-se, nesse momento, uma política 

voltada para a construção de estradas de rodagem que possibilitassem a integração do 

território norte-rio-grandense e o seu desenvolvimento econômico. As rodovias 

incrementariam a circulação de pessoas e mercadorias entre o litoral e o sertão, encurtando 

os caminhos, diminuindo as distâncias, otimizando o tempo e reduzindo os custos. O Rio 

Grande do Norte atravessava um período de transformações materiais em seu território, 

com a construção, conservação e melhoramento de estradas de rodagem, pontes de 
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madeira e concreto armado, com a abertura de estradas de ferro e construção de grandes 

açudes e escavação de poços tubulares. 

 Verifica-se o início de um comércio de autos e caminhões vinculados às principais 

firmas de algodão e outros gêneros, fazendo a circulação dessas mercadorias entre a capital 

e o interior do estado, do mesmo modo como o telégrafo promovia o encurtamento das 

distâncias entre o litoral e o sertão. 

Mas essas mudanças não foram percebidas de forma homogênea. Em Viajando o 

Sertão, Câmara Cascudo relata aprecia o lado bom e lamenta o lado negativo do automóvel. 

Assim, Cascudo de etnógrafo para o espaço de sua observação, o sertão norte-rio-

grandense. Espaço que para Cascudo perdia muitas características por causa das rodovias, 

do rádio e das mudanças de hábitos e costumes do homem sertanejo.  

 

O AUTOMÓVEL, AS ESTRADAS E O CONHECIMENTO DO SERTÃO 

“Tudo se compensava, quando chegávamos aos povoados, às vilas e cidades 

embandeiradas e cheias de povo, assombrado com a ousadia dos ‘pracianos”377. Esta 

passagem, extraída da crônica intitulada Entrada, faz parte de uma série de dezoito crônicas 

publicadas por Luís da Câmara Cascudo, em 1934, na coluna Viajando o Sertão, no jornal A 

Republica, entre os dias 31 de maio e 22 de julho. Essas crônicas foram reunidas, alguns 

meses depois, no livro que levou o mesmo título. Pode-se dizer que este trecho traduz o 

sentimento de satisfação experimentada pelo autor (e provavelmente pelos integrantes da 

comitiva, composta pelo jornalista Câmara Cascudo, um chaffeur e mais quatro homens 

ligados ao governo do estado durante a viagem realizada naquele 1934378. 

A estrutura do livro, bem como os títulos dos capítulos, não se organizam a partir da 

sequência dos lugares percorridos, mas a partir de determinados temas ligados ao ensaísmo: 
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o negro, a vida religiosa, a culinária, a intelectualidade sertaneja, a música, entre outros. E 

de fato, trata-se de uma narrativa de viagem cuja ênfase não está colocada na viagem em si 

mesmo, mas nas situações que encontra ao longo do seu itinerário.  

Cascudo escreve: “Viajamos, da madrugada de 16 à manhã de 29 de maio, 1.307 

quilômetros: 837 de automóvel, 40 de auto de linha, 38 de trem, trinta de canoa, dois de 

rebocador e 360 de hidroavião”379. Todavia, o narrador observa que a linguagem do relatório 

formal não exprime com precisão a verdade nos seus pormenores, os números da viagem 

não dizem tudo.  

Três quartos desse percurso foi realizado em automóvel, provavelmente o modelo 

Ford T. Portanto, é essa parte da viagem que recebe mais ênfase. A alusão ao automóvel 

aparece nos momentos da estrada, do percurso entre uma e outra localidade.  É, portanto, 

o meio de locomoção empregado entre as localidades descritas. Esse foi o itinerário 

percorrido: Natal, Macaíba, Cerro Corá, Angicos, São Romão, Açu, Paraú, Augusto Severo, 

Carnaúbas, terminal da Estrada de Ferro de Mossoró, Caraubas, Patu, Boa Esperança, João 

Pessoa (Barriguda, Alexandria), Vitória, Luís Gomes, José das Penhas e Pau dos Ferros.  Pau 

dos Ferros, Itaú, Apodi, Pedra da Abelha, rio Mossoró, Mossoró, Areia branca, para Natal, de 

avião.   

A principal situação a que o automóvel é associado nas descrições da viagem é aquela 

que se refere à luta contra as difíceis condições das estradas. O automóvel se associa à 

máquina que vencia a estrada ruim. Assim, “Até Santa Cruz, rodavamos sobre areia úmida e 

quase em silêncio [...] Novamente corríamos. O Ford ia mal ajeitado, o volante frouxo, 

derrapando com uma singular abundância de reicidências”380. Mais adiante, novamente 

aparece a luta da máquina contra a estrada: "No riacho do encanto, município de Pau dos 

Ferros, o auto demorou algumas horas numa batalha contra a lama. Diversos trabalhadores 
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vieram ajudar. Oscar Guedes, o motorista ad hoc, sedento, foi beber a água barrenta que 

serpeava enrolando o arvoredo sujo pelas enchentes"381.  

Os problemas enfrentados pela comitiva já eram conhecidos de outros viajantes da 

mesma época. Pouco antes da viagem empreendida por Cascudo e pela comitiva, o jornal 

A Republica no dia 4 do mesmo mês de 1934 publicou uma matéria intitulada As rodovias 

Norte Rio Grandenses, denunciando a falta de sinalização das rodovias do estado como um 

grande perigo para os viajantes do Rio Grande do Norte: “Para um habitante do litoral que 

deseje visitar o nosso sertão o elemento indispensavel não é o veículo: - é o condutor, o 

motorista cicerone, sabedor das curvas, variantes, desvios, voltas, etc.”382. 

 Nota-se que as dificuldades naturais são agravadas pela falta de sinalização das 

rodovias, deixando os condutores dos veículos perdidos em meio a falta de informações nas 

estradas. A matéria chama atenção para o fato de que as rodovias precisavam ser 

organizadas dentro de uma nova política de transporte que estimulasse o progresso 

econômico e atendesse as necessidades dos viajantes, turistas, ficais e inspetores, que se 

atormentavam por terem que parar a cada hora recolhendo informações, retificando 

direções e voltando de onde haviam parado devido a algum desvio equivocado. A matéria 

traz um contraponto entre as rodovias e os antigos caminhos, chamando atenção dos 

prefeitos para o fato de que “[...] E’ uma demasiada confiança nos conhecimentos 

topograficos dos comboios”383.  

Enquanto o automóvel e o chofer lutam contra a estrada e a falta de sinalização, a 

paisagem desfila aos olhos do narrador e aparece uma paisagem de progresso, como num 

poema futurista:  

 

O Ford dança no piso irregular. São Romão passa vagaroso como uma 

amostra de trabalho raciocinado e tranquilo [...] Mergulhamos sob aponte, 

                                                        
381 Ibid., p.44. 
382 A REPUBLICA, NATAL, 4 maio 1934. 
383 Ibid. 



 

431 

 

calçando o barro lodacento. Nove quilômetros voam, aos pulos, entre 

relvados e descidas. Duma colina bruscamente aparece Angicos [...] Prédios 

novos, estradas, a trilha do caminho de ferro, caminhões pesados de algodão, 

dizem índices de produção radicada384. 

 

Numa passagem relativa ao caminho de Parau, o narrador descreve a luta feroz entre 

a máquina e a natureza bruta: 

 

Súbito, apertado entre laços de cercas, estira-se a esteira do pântano. O auto 

corre, galga os primeiros metros, num impulso pouco rouco, para 

trepidando, arquejando e fica, vencido, enrolado no manto de visgo e goma 

cor de ébano. Um a um os autos se detêm [...] No lamaçal luta-se cortando o 

mato para estivar o piso falso. Empurra-se. Conversa-se. Finalmente, num 

bramido de motores enfurecidos, os autos arrancam, atirando lama e folhas 

pelo ar. Passam. Eu ando a pé e vou retomar meu lugar adiante. A um dos 

caboclos que ajudaram que ajudaram a desvencilhar os carros, perguntei o 

nome do local [...]385. 

 

O automóvel suscita a contemplação da obra do progresso que vai chegando ao 

sertão: "O auto corre pela maravilhosa chapada do Apodi, indizível beleza envolvedora que 

um dia a mão do homem transformará no maior fator econômico para a província. Por ora 

só existe a paisagem verdoenga [...]"386. Nas paradas, pode-se contemplar a fecundidade da 

natureza. Assim, no Apodi, parando sob o comando do chefe Mário Câmara, "O olhar se 

espraia, intérmino, naquele cenário verde-lodo, pesado e morno de fecundidade”387. 

Logo depois da passagem do povoado de Cerro Corá, o narrador expõe o seguinte 

quadro descrevendo as sensações produzidas pela visão da paisagem através do 

autompovel: "Para diante a rodovia piora até desaparecer. Um sopro de coivara requeima. 

Mas o verde continua anunciando as águas rumorosas que desceram durante dias fartos. 

Todas as gradações do verde estadeiam doçuras e prometem abundâncias"388. O automóvel 
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também desperta a imaginação, suscita um momento de introspecção, a partir das figuras 

evocadas nos lugares em que deixaram marcas: "Quando rodávamos para a vila do Patu ia 

eu lembrando Jesuíno Brilhante, o cangaceiro gentil-homem, admirado e senhorial como 

um Robin Hood" (CASCUDO, 2009, p.51). 

Hélder Viana em ensaio sobre a mobilidade chama a atenção para o papel da 

experiência das viagens ferroviárias durante o século XIX na Europa e Estados Unidos. Nesse 

contexto, a experiência da viagem de trem é percebida como um processo de “alienação da 

natureza”, uma vez que “[...] haveria uma perda de percepção sensorial do viajante, vez que 

este não mais consegue associar o movimento com as variações da natureza, seja a sensação 

da força e do esforço do animal, seja da irregularidade natural do terreno”389. A combinação 

mecânica de trilhos e rodas e as características fundamentais da noção de estrada ideal 

“suavidade, resistência, nivelamento e linearidade” introduzia uma nova experiência de 

movimento no espaço.  

Essa nova experiência provocada pela regularidade dos trilhos, da velocidade do trem 

e da sensação de enclausuramento das cabines, tornava o sujeito cada vez mais distante da 

natureza. Tinha-se, pois, nas experiências das viagens de trem uma noção de espaço 

geográfico como espaço fechado em que “cada lugar estaria determinado pela sua posição 

em relação ao conjunto, e em última instância, por sua relação a um ponto nulo de 

coordenadas do sistema no qual esse espaço constituiu sua ordem”390. 

O automóvel, por sua vez, trepidava no piso irregular, balançava e interferia nos 

rumos da viagem. No automóvel pode-se parar e contemplar a natureza e, por vezes, o 

condutor é obrigado a enfrentar a natureza literalmente “Os autos calçam a lama que se 

esparrama, negra e visguenta. Às 16 horas, numa subida, paramos. Embaixo, num declive 

onde a vegetação é viva e alta, amplo, sonoro, revolto, barrento [...]”391.  
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Mas o relato não dá conta do sacrifício do percurso ao longo do território do Rio 

Grande do Norte nos anos 30. Há uma dimensão que interessa ao narrador destacar: as 

dificuldades que foram enfrentadas pelos viajantes, que contaram com o trabalho dos 

homens, a força coletiva que corre em auxílio ao automóvel:  

 

Esse cômputo é a expressão oficial e sisuda, mas não corresponde 

inteiramente à verdade. Andamos à pé, de cadeirinha, de macaquinho, 

dentro d´água, na lama, nos massapés, pulando cercas, saltando, de pau em 

pau, os roçados que a enchente circundara, correndo nos panascos, 

empurrando o alto, trabalhando de pá, carregando maletas, levando os 

companheiros no ombro, livrando os xique-xique, galopando a cavalo, 

apostando velocidade nas retas arrentas, enquanto o Ford empacara, 

atolado. Devemos somar as variantes, as perdidas, as trilhas feitas na hora, a 

braço, para que o Ford subisse trepidando as barreiras caídas, esmagando o 

barro das arrieiras escorregadiças, descendo, brusco, os barrancos inseguros 

e oscilantes”392.  

 

A cooperação no trabalho, participando da obra do progresso, foi essencial para o 

êxito da travessia do território. Essa dimensão não pode ser esquecida, se for levado em 

conta o discurso do Estado Novo, de exaltação da força coletiva, da reunião de esforços 

numa mesma direção. No período entre 1933-1935, o Rio Grande do Norte passava por uma 

crise de acomodação entre o poder central e a classe dominante local, evidenciando o que 

Spinelli denomina de “política de conciliação”, adotada por Vargas para se aproximar das 

facções oligárquicas que até então imprimiram derrotas aos interventores no estado393. 

Mário Câmara seria o exemplo dessa conciliação, representante de um modelo 

administrativo tecnocrata e com raízes familiares nos grupos oligárquicos locais. O novo 

interventor chegava ao estado, portanto, encarregado da tarefa de se aproximar do grupo 

de José Augusto e ao mesmo tempo conseguir o controle político do estado: “Câmara 

declarou que seu objetivo era exclusivamente administrar sem preocupações partidárias, 
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pacificar o Estado e a família potiguares, criando um ‘ambiente de paz, de harmonia e de 

cooperação eficiente’ essenciais ao desenvolvimento do Estado”394. 

 Mário Câmara promove, pois, um governo preocupado em promover o 

apaziguamento entre o governo central e as forças políticas locais, adotando medidas 

administrativas voltadas para o atendimento dos interesses desses grupos, como redução 

de impostos no comércio e terras, além de construção de estradas.  

Várias viagens ao interior do estado objetivavam fortalecer essas alianças políticas, 

com destaque para a demorada viagem empreendida por Getúlio Vargas em 1933 pelo 

Norte e Nordeste do país. Na ocasião, Vargas visitou o interior do Rio Grande do Norte 

sendo saudado como futuro presidente da República395. 

Do mesmo modo, a viagem promovida pelo sertão invernoso de 1934 teve também 

um caráter oficial e político. Nela, o interventor Mário Câmara pôde propagandear feitos de 

sua gestão, inaugurar grupos escolares no sertão e fortalecer laços políticos. A viagem é 

acompanhada de conversas sobre a ideologia integralista e outros temas da política:  

 

Depois do jantar fico dentro do automóvel parado com Alcides Franco 

falando sobre integralismo, liberalismo e república democrática. Para mim é 

um encanto narrar como Plínio Salgado começou com nove rapazes e agora 

tem 200 mil em dois anos, com o silêncio dos jornais e todas as baterias do 

ridículo assestadas contra ele396.  

 

 Assim, Viajando o Sertão evidencia também a figura de Câmara Cascudo líder 

integralista397. Os ideais integralistas exerceram bastante influência sobre extensa gama de 

intelectuais que discutiram o destino do país. Câmara Cascudo foi um desses intelectuais 

                                                        
394 Ibid., 109. 
395 Ibid., p.110-111. 
396 CASCUDO, Luís da Câmara. Viajando o Sertão, p.28. 
397 Desde a fundação da Ação Integralista no Rio Grande do Norte, em 1933, Câmara Cascudo esteve presente 

como um dos nomes mais proeminentes do movimento. Acredita-se que Cascudo tenha assumido o cargo de 

Chefe Provincial em meados de 1934, exercendo esta função em meados de 1936. 
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que aderiu a essa causa, chegando a se tornar chefe provincial e difundir a doutrina 

integralista era uma de suas responsabilidades.  

Se o automóvel é a força que permitiu a penetração do território do Rio Grande do 

Norte, por caminhos diferentes398 daqueles percorridos pela ferrovia, o automóvel também 

era parte daquele movimento maior, que compreendia a melhoria das estradas, a presença 

constante do chofer de caminhão, transportando o algodão, a introdução do rádio, o 

telégrafo, enfim, a dinamização dos contatos entre o sertão e o litoral – forças que 

contribuíam para desintegrar uma ordem antiga, que marcaria a sociedade e a cultura do 

sertão. 

 O sertão relatado por Câmara Cascudo em suas crônicas é o sertão sob as chuvas, 

cheio de desafios e obstáculos naturais a serem vencidos pelo automóvel, e o tempo 

invernoso representou um dos principais problemas para aqueles que pretendiam cruzar o 

interior sertanejo pelas estradas de rodagem. As condições de viagem pelas estradas eram 

prejudicadas pela chuva que transformava os caminhos em verdadeiros lamaçais, os 

chamados tremedais, onde os autos ficavam atolados. 

A falta de sinalização e os problemas técnicos dos raios e curvas estreitas ao longo das vias 

agravava a situação. 

Os governos estaduais estavam colocando em campo certas iniciativas destinadas à 

integração e circulação do território norte-rio-grandense, voltadas para uma política de 

construção de rodovias, visando a ligação entre o litoral e o sertão, a capital e o interior do 

estado. Trata-se de um momento em que os grupos locais somavam seus esforços àqueles 

                                                        
398 De acordo com estudos da Inspetoria federal de Obras Contras as Secas, o Rio Grande do Norte, em 1920, 

contava com duas redes de estradas ainda interdependentes construídas e reformadas por aquele órgão: a 

primeira denominada zona do Seridó compreendia um trecho de 338 quilômetros indo de Natal até a vila de 

Serra Negra e a segunda rede denominada de Assú, na qual contava com uma linha tronco em dois trechos 

(um de Lages a Angicos e outro de Angicos a Assú) Ver: SOUZA, Antonio José de Mello e. Mensagem 

apresentada ao Congresso Legislativo em 01 de Novembro de 1920. Natal: Tyographya d’A Republica, 1920. 

Por outro lado, Juvenal Lamartine evidenciou em relatório que em 1930 a rede rodoviária do Rio Grande do 

Norte contava 6.200 quilômetros de estradas.Ver: FARIA, Juvenal Lamartine de. O Meu Governo, .p.49 
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do governo Federal - por meio da Inspetoria Federal de Obras Contras as Secas – buscando 

promover uma série de estudos e investimentos na realização de obras contra os efeitos das 

secas e melhoramentos no território do Rio Grande do Norte399.  

 Sobressai-se aqui o desejo dos grupos políticos locais de ligar Natal aos grandes 

centros comerciais do país e do mundo. Macaíba, até o início do século XX, constituía-se na 

principal praça comercial do estado400. As políticas de investimentos em estradas de 

rodagem podem ser melhor percebidas com a iniciativa da construção do que seria a 

principal estrada de rodagem do Rio Grande do Norte, a Estrada de Automóveis do Seridó, 

construída inicialmente no período de 1914-1919. Inicialmente essa via partia de Macaíba e 

seu termo era Santa Cruz. Esta foi uma iniciativa de caráter público e privada formada pela 

Sociedade Anônima de Automóveis, tendo à frente o engenheiro José Francisco Brandão 

Cavalcantti, responsável por sua construção401. Observe-se que na década de 1920 as obras 

que ligariam Macaíba a Natal, conectando a capital ao sertão estavam sendo realizadas e a 

estrada já alcançava a vila de Serra Negra.  

As estradas contribuíram não apenas com uma política de desenvolvimento 

econômico do estado, mas também uma tentativa de controle e conhecimento desse 

território. Modelos de estradas construídas nesses lugares inspiraram projetos e a iniciativa 

de construção de rodovias como meio de transporte moderno a ser seguido no Rio Grande 

do Norte. 

                                                        
399 Sobre as obras contra os efeitos das secas, Hélio Tacashi aponta que já em meados dos anos 1910 as 

propostas para a construção de ferrovias vinham diminuindo gradativamente. De acordo com o relatório do 

inspetor-chefe de obras contra as secas, Aarão Reis, que o motivo para esse abandono devia-se ao fato de que 

a tecnologia automobilística tornara as rodovias preferíveis. Uma vez que considerava que a economia, rapidez 

e facilidade da construção das estradas de rodagem justificavam o investimento exclusivo nessa modalidade. 

Ver em: FARIAS, Hélio Takashi Maciel de. Contra as Secas: A engenharia e as origens de um planejamento 

regional no nordeste brasileiro (1877- 1938). 2008. 166f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) 

- Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2008. 
400 ARRAIS, Raimundo. Da Natureza À Técnica: A capital do Rio Grande do Norte no início do século XX. IN: 

(Org.). FERREIRA, Angela Lúcia; DANTAS. George. Surge et Ambula: A construção de uma cidade moderna Natal 

(1890-1940). Natal, RN: Editora da UFRN, 2006. 
401 ESTRADA de Automoveis. A REPUBLICA, Natal, 18 mar. 1914. 
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 Se a comitiva que viajou pelo interior do estado com homens ligados ao governo do 

estado, incluindo o interventor Mário Câmara, pode ser definida como uma viagem de 

conhecimento do território norte-rio-grandense, para Cascudo foi, ao lado da propaganda 

do integralismo, sobretudo a viagem de conhecimento de um sertão que se perdia.  

De fato, Cascudo apresenta um sertão que perdia suas tradições, suas qualidades 

devido as influências trazidas pela modernidade, resultado do encurtamento da distância 

entre o litoral e o sertão. As transformações observadas darão material para que Cascudo 

escreva sobre as transformações vividas pelo sertão, num livro que versará sobre a tradição 

que vigorava antes dessa era de mudanças. De fato, cinco anos depois de realizada esse 

viagem, Cascudo publica Vaqueiros e Cantadores, em cujo prefácio ele escreverá: “Vivi no 

sertão típico, agora desaparecido.” E, logo a seguir:  

 

A transformação é sensível e diária. As estradas de rodagem aproximaram o 

sertão do agreste. Anulando a distância, misturaram os ambientes. Hoje a luz 

elétrica, o auto, o rádio, as bebidas geladas, o cinema, os jornais, estão em 

toda a parte. Os plantadores de algodão vêm vender os fardos nas capitais402. 

 

O automóvel é, ao mesmo tempo, o elemento de conhecimento do sertão e era 

também a máquina que vinha pela estrada, que conduzia o progresso, as novidades, a 

modificação das tradições devidas ao isolamento em que se mantivera o sertão 

tradicionalmente.  Em Viajando o Sertão, a rodovia figura como a responsável pela perda da 

identidade sertaneja. Perda das tradições do homem do campo, da sua culinária, da sua 

semântica, das suas danças, dentre outros. Na crônica Intelectualidade sertaneja ele escreve: 

“Verdade é que a rodovia assimilou o Sertão a tal ponto que o está tornando sem 

fisionomia”403. As rodovias, pois, traziam influências modernas que maculavam as tradições 

sertanejas. O sertão seria o lugar das coisas simples, da tradição, da culinária sertaneja que 

revigora o homem do campo, de uma sintaxe própria, a qual estava sendo deixada de lado 

                                                        
402 CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e Cantadores, p.9 
403 CASCUDO, Luís da Câmara. Viajando o Sertão, p.45.  
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pela incorporação de elementos estrangeiros. A proximidade do sertão com o litoral, 

segundo Cascudo, estava fazendo desaparecer as características do sertão de outrora. 

 Viajar de automóvel possibilitou novas formas de se perceber o lugar e as relações 

entre os sujeitos. Situações inusitadas, problemas encontrados pelo caminho ou até mesmo 

o silêncio da viagem em determinados momentos podem ser reveladores da maneira de 

viagem que se fazia na primeira metade do século XX, a viagem de automóvel. Durante a 

viagem, o automóvel revelou-se não apenas como uma máquina que transpunha barreiras 

impostas pela natureza, mas também propiciou relações de sociabilidade, camaradagem e 

intimidade. 

As duas outras formas de deslocamento, o trem e o hidroavião, não suscitaram 

experiências dignas de serem anotadas pelo viajante. A monotonia do trem permite 

visualizar a placidez da paisagem:  

 

Novamente viajamos. Agora é de trem, um comboio vagaroso dando tempo 

para ver o cenário repousante dos arredores.Porto Franco, com saudações, 

com montes de sal,saudações e cansaço. Um rebocador rasga a lâmina 

trêmula duma água revolta e fria. Areia Branca. Bem diverça da que conheci 

em minha meninice [...]"404. 

 

De Mossoró a Natal, o hidroavião não suscitará relato algum e os quilômetros se 

passam em silêncio: "Pela manhã, despedidas, oferecimento, bote para o hidroavião da 

Panair que nos levará a Natal. Às 7h30, após corridinha rápida, decolamos”405. E, a seguir: 

 

Ao lado passavam os povoados, alvejando do meio de coqueirais. Vezes, 

ronronando, o avião atravessava restingas maiores, entrando ela terra. As 

casinhas dos pescadores achatavam-se na perspectiva. Voamos sobre os 

morros de areia alvíssimas. Nos arrecifes cinzentos o Forte dos Santos Reis 

emerge como uma sentinela. A água cortada pela proa do hidro espadana, 

silvando. Os motores para a respiração fremente e rítmica. Vamos devagar, 

                                                        
404 Ibid., p.86. 
405 Ibid., p.86. 
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para o flutuador. Fisionomias conhecidas sorriam. Na moldura das dunas a 

cidade se estende, imersa na doçura matinal. 9h20406. 

 

Nem o trem, nem o avião aparecem naquele momento como instrumentos nem de 

conhecimento do território norte-rio-grandense, nem suscitam experiências dignas de 

menção, como o automóvel. De fato, a relação entre aquele que viaja no automóvel, no 

contato direto com a estrada, podendo contemplar a paisagem a cada passo, incluindo as 

eventuais paradas para auxiliar o automóvel a atravessar as dificuldades da estrada, 

propiciam uma experiência desconhecida para o passageiro da viagem aérea. Afinal, o 

interesse mais forte desse viajante, não era vencer o tempo, experiência propiciada pelo 

avião, mas justamente o contrário: observar as escalas do tempo na paisagem humana do 

território potiguar, ou seja: a força transformadora da modernidade, afetando em diversos 

graus aquilo que ele chamou de o “sertão tradicional”.  
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LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

E A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO ESPAÇO SERTANEJO 
 

Raquel Silva Maciel* 

 

Luís da Câmara Cascudo nasceu e construiu sua carreira na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte, fato relevante se considerarmos, que naquele período, dificilmente um 

intelectual produzia fora do eixo Rio-São Paulo407. É proveniente de uma família da 

aristocracia norte-rio-grandense, composta por fazendeiros e integrantes do Partido 

Conservador. A construção de redes de influências com autoridades locais permitiu que a 

família de Cascudo408, assim como a de tantos outros indivíduos desse cenário, mesmo após 

a crise do modelo de família patriarcal, pudesse usufruir de benefícios como a manutenção 

de bens e a concessão de empregos públicos. 

O poder aquisitivo que sua família possuía possibilitou que, desde cedo, Cascudo 

enveredasse pelo mundo das letras, tendo contato, ainda criança, com obras raras e 

importadas, adquiridas pelo seu pai. Assim, sua ambientação com a leitura e escrita é 

apresentada por seus biógrafos como indissociável de sua infância. Tanto por essa influência 

paterna, quanto por ter sido, desde pequeno, privado do convívio com outras crianças e das 

brincadeiras ao ar-livre, devido às “[...] limitações de seu corpo pela doença – não correr, 

saltar, pisar na areia, andar descalço, subir em árvores – levaram-no a uma vida reclusa” 

(GOMES, p.194). Esse período, marcado pelo contato com o ambiente sertanejo, onde 

conviveu de 1910 a 1913, com os sujeitos, falas, gestos e práticas culturais desse espaço, 

                                                        
* Graduanda na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e bolsista do Programa de Educação Tutorial 

de História da UFCG (PET/História). E-mail: quequelpb@hotmail.com. Este texto foi produzido sob orientação 

da Profa. Dra. Regina Coelli Gomes Nascimento, docente da Unidade Acadêmica de História e tutora do PET 

História UFCG. E-mail: reginacgn@gmail.com 
407 Câmara Cascudo, como os escritos biográficos apontam, se considerava um provinciano por excelência. 

Aspecto interessante se considerarmos a importância que ele adquiriu nacionalmente e internacionalmente 

através de seus escritos.  Ele estaria “[...] arraigado nas dunas de sua cidade Natal, que jamais cedeu ao canto 

de sereias que o instavam a trocar as margens do Potengi pelos grandes centros [...]” (NEVES, 2002, p.65). 
408 O sobrenome Cascudo refere-se a devoção ao Partido Conservador que o avô paterno de Luís da Câmara, 

Antônio Justino de Oliveira, possuía.. Cf. CASCUDO (1968). 

mailto:quequelpb@hotmail.com
mailto:reginacgn@gmail.com
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influenciou a escolha de seu objeto de pesquisa: a cultura popular. Essa experiência409 lhe 

possibilitou a inspiração para elaborar inúmeras obras, entre elas Vaqueiros e Cantadores 

(1939) e Viajando o Sertão (1934) que evidenciam o período de vivência desse pesquisador 

no sertão da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

Verificamos que a imagem desse sujeito é construída “[...] a partir da figura de erudito, 

do homem voltado para os livros e as letras desde a infância, quando ao invés de brincar 

como as outras crianças, voltava-se para a leitura de revistas, de álbuns de gravuras e de 

viagens [...]” (COSTA, p.10). A sua produção foi direcionada para a confecção de artigos, 

crônicas, contos e outras obras. As produções possuem abordagens folclorísticas, 

históricas e memorialísticas e possibilitaram a formação de uma carreira intelectual extensa. 

A influência social, política e econômica de seu pai possibilitou, em certa medida, o 

início de sua carreira intelectual, em 1918, já que, a partir desse ano ele começou a 

publicação de crônicas no jornal A Imprensa, periódico que foi fundado pelo Coronel 

Francisco Cascudo em oposição aos oficiais Diário de Natal e A República. O texto fazia parte 

de uma coluna intitulada Bric-à-Brac, na qual Câmara Cascudo tecia críticas literárias a 

autores nacionais e internacionais.  

Entre os pensamentos presentes em seus estudos, nota-se a concepção de que 

algumas tradições populares podem ser encontradas na sua forma pura em determinados 

lugares, entre esses, o espaço sertanejo. A partir dessa ideia ele desenvolveu, ao longo de 

sua vida, uma carreira na qual buscou estudar, entre outros aspectos, o homem sertanejo. 

Cascudo tem a sua escrita atravessada pelas memórias de um menino sertanejo, utilizadas 

“[...] por vezes como tema e objeto de estudo, por vezes como argumento de legitimidade, 

por vezes como horizonte de reflexão. Ele nunca abandona a sua identidade de menino 

                                                        
409 Apesar de afirmar que tais obras são objetos de suas observações do espaço sertanejo no período que ali 

se encontrava, verificamos que elas evidenciam um duplo movimento desse pesquisador, pois na mesma 

medida que utiliza o contato com aquele ambiente incluindo seus sujeitos e suas práticas para construir uma 

imagem para o sertão, ele a elabora também através de suas longas horas de estudo e leituras na Babilônia 

(nome concedido por ele a sua biblioteca particular).  
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criado no Sertão e também, sua identidade de homem que permaneceu na província” 

(FARIAS, 2001, p.27).  

Cascudo, ao afirmar que o material reunido no livro Vaqueiros e Cantadores (1939) 

“[...] foi colhido diretamente na memória duma infância sertaneja, despreocupada e livre” 

(CASCUDO, 2005, p.11), deixa claro que essa obra é fruto de um exercício de rememoração 

do tempo vivido por ele no sertão nordestino410. Portanto, essa obra, assim como outras do 

escritor potiguar, evidencia a influência que a sua memória pessoal exerce em seus escritos, 

evocada através do que ele denomina como reminiscência. A reminiscência pode ser 

compreendida como um  

 

[...] nível em que a “memória individual” é violentada por choques 

provenientes de signos sensíveis. Estes signos provocam a evocação, fazem 

chegar à consciência sensações ou imagens já vividas que aparecem como 

rasgões num tecido negro. [...] O passado ressoa no presente, o passado 

surge no presente com força viva e violenta, de uma violência tão grande que 

só suportamos por momentos [...] (ALBUQUERQUE JR. 2007,  p.201). 

 

A reminiscência, essa evocação de sensações e imagens passadas que invadem 

violentamente o presente, seria para esse intelectual potiguar a única forma fiel de acesso a 

memória, que sua compreensão é essencialmente arquivista, pois ele não a vislumbra como 

um processo de seleção e consequente exclusão. As demais formas de acesso ao conteúdo 

memorialístico seriam frutos da imaginação, estando essa ligada a ideia de falsidade que 

colocaria em risco a autenticidade de nossas lembranças.  

Evocações da memória que marcam também a escrita de outras obras como Viajando 

o Sertão (1934), sendo essa a coletânea de um conjunto de crônicas publicadas no jornal A 

República resultantes de seu deslocamento no período de 16 a 29 de maio de 1934 pelo 

                                                        
410 Para Albuquerque Jr. a ideia de “Nordeste” só surgiu a partir do início do século XX proveniente de inúmeros 

discursos que respaldaram a sua “invenção”. Até então essa região era denominada de “norte” e seus 

habitantes “nortistas”. Cf. ALBUQUERQUE, JR. (2009). 
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interior do Rio Grande do Norte. Viagem que é realizada pela comitiva do Interventor federal 

nesse estado, Mário Câmara, designado por Getúlio Vargas411. 

No período de realização dessa viagem era evidente sua posição política que 

posteriormente seria esquecida412 em seus escritos memorialísticos e negada pelo 

intelectual que afirmava não pertencer a nenhum partido político. Mesmo que Cascudo não 

fosse filiado a qualquer partido, podemos perceber, através de seu círculo de amizades e 

sua atuação em alguns momentos, traços de sua posição politica. A viagem pelo sertão 

norte-rio-grandense evidencia isso, pois como afirma Mirella Farias (2001) essa foi feita com  

 

[...] o objetivo de conquistar apoios políticos nas diferentes cidades do 

Estado, além de servir como uma forma de propaganda do próprio governo 

interventorial, que ao passar pelas cidades inaugura obras públicas, promete 

benfeitorias, enfim, tenta de todas as maneiras possíveis estabelecer contatos 

com as lideranças políticas das mais distintas regiões e também conquistar 

apoio nas camadas populares, seu cunho explicitamente político é evidente, 

e não depende do teor dos discursos de seus acompanhantes (FARIAS, 2001, 

p.24). 

 

Sua posição política ficaria evidente também na produção de biografias e crônicas 

relacionadas a velhas figuras daquela região, como homens da elite letrada, políticos e 

fazendeiros. Além desses sujeitos, temos aquelas obras dedicadas a personagens da 

                                                        
411 Esse interventor assim como tantos outros que surgiram nesse período são resultados do governo de 

Getúlio Vargas, que a partir da década de 1930 tenta através da instituição desses cargos e de outras ações 

estabelecer ligações entre o poder central e o poder local de modo que esse último esteja subordinado e tenha 

sua atuação delimitada pelo primeiro. 
412 Cascudo já com 70 anos opera a construção de seus escritos memorialísticos que assim como 

outras obras autobiográficas são resultados de seleções da memória, frutos de omissões, 

silenciamentos e seleções de materiais, personagens e acontecimentos. São obras autobiográficas 

de Cascudo, O tempo e eu, Pequeno Manual do doente aprendiz: notas e imaginações, Na ronda do Tempo, 

Gente viva e Ontem: imaginações e notas de um professor provinciano. Ele busca através desses escritos 

construir o seu de seu lugar de memória, respaldado na autoridade intelectual que j á possuía no 

Brasil e em outros países. Cf. NORA. (1993).   



 

445 

 

monarquia portuguesa, como os intitulados Conde d’Eu e O Marquês de Olinda e seu tempo, 

fato que destaca a posição conservadora e pró-monárquica413 de Câmara Cascudo.  

Esse percurso pelo ambiente sertanejo, apresentado em Viajando o Sertão, permitiu 

ainda verificar a relação de Cascudo com a Ação Integralista Brasileira (AIB)414, já que durante 

a realização dessa, ele ocupava o posto de chefe provincial do integralismo. Para Margarida 

de Souza Neves (2005) há, nessa obra, cinco referências explicitas de sua simpatia pelos 

ideais integralistas, entre essas a “[...] defesa do conceito de raça pura a inferências 

eugenistas; da ênfase na família como principio e fundamento da sociedade à insistência de 

termos relativos à pureza de sangue” (NEVES, 2005, p.15). 

A partir disso, essa historiadora sugere que a posição de Cascudo ao afirmar no livro 

que “uma surpresa no Sertão é o quase desaparecimento do negro” que “[...] não o vi nos 

1.307 quilômetros viajados” (CASCUDO, 2009, p.31) é fruto de suas concepções apoiadas 

nos ideais integralistas, de um processo que, como sugere Albuquerque Jr. (2010), retrata 

uma desafricanização de sua escrita.  

O sertão de Câmara Cascudo é construído, em seus escritos, como um espaço no qual 

as práticas culturais ali encontradas estão em sua forma pura, isto é, são isentas das 

influências modernas que em sua concepção vinham esmagar essas tradições. Esse cenário 

é “[...] ingênuo, crédulo e místico, não corrompido pela cidade [...]” (GOMES, p.196) 

concepção que evidencia que esse espaço em seus escritos é representado pelo passado, 

pela infância, uma espécie de tempo mítico que não volta mais. Nas crônicas que compõem 

Viajando o Sertão, é evidente a oposição que esse estudioso faz entre o litoral e o sertão, o 

primeiro “[...] aparece em seus textos dessa série marcado pelo cosmopolitanismo, por 

                                                        
413 Sobre as influências europeias na escrita de Cascudo relacionadas a sua posição particular. Cf. 

ALBUQUERQUE, JR. (2003). 
414 O movimento Integralista surgiu nas primeiras décadas do século XX e sua ideologia reunia princípios 

voltados para o cristianismo, nacionalismo, indianismo, estatismo e respeito aos direitos humanos, sob o lema 

de "Deus, Pátria e Família". No Rio Grande do Norte esse movimento foi fundado por Plínio Salgado em 1932 

e contou com inúmeros adeptos entre eles Câmara Cascudo. Esse movimento buscava como o próprio nome 

suscita integrar na Pátria Brasileira. Cf. RAMOS. (2001). 
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constantes transformações, e o Sertão pela permanência de práticas tradicionais, que 

tendem a desaparecer, pela influência de elementos da cidade” (FARIAS, 2001, p.26). É esse 

cosmopolitanismo que ameaça o conservadorismo do sertão, avançando de forma 

avassaladora nesse espaço.  

Assim, em sua concepção, só através do distanciamento do sertão de espaços como 

o litoral, esse primeiro poderia conservar todas as particularidades que o compõe. Porém, a 

penetração dos elementos que destroem essa cultura era cada vez mais intensa. Para 

Cascudo  

 

a transformação é sensível e diária. As estradas de rodagem aproximaram o 

sertão do agreste. Anulando a distância, misturaram os ambientes. Hoje a luz 

elétrica, o auto, o rádio, as bebidas geladas, o cinema, os fardos nas capitais. 

Os plantadores de algodão vêm vender os fardos nas capitais. Os filhos se 

educam nos colégios distantes. [...] o Sertão se modifica rapidamente. 

Uniformiza-se, banaliza-se (CASCUDO, 2005, p.12). 

 

Em seus escritos ele apresenta o sertanejo como aquele que está em um ambiente 

“[...] distanciado do litoral onde se processava a mistura das culturas e a formação mental 

de cada geração [...]” esse distanciamento teria possibilitado que o sertanejo conservasse 

“[...] a fáceis [sic] imperturbável, a sensibilidade própria, o indumento típico, o vocabulário 

teimoso, como usavam seus maiores” (CASCUDO: 2009, p. 43). Ele é classificado por Cascudo 

com traços primitivos, evidentes na falta de senso decorativo, de sensibilidade pela natureza. 

A noção de beleza para eles estaria no trabalho feito por suas mãos, na utilidade, na função 

e rendimento dos elementos, como exemplo podemos citar que, na concepção de Cascudo, 

a árvore em si não significaria nada para aqueles indivíduos, a sua valorização se daria pela 

sombra que proporcionaria. Cascudo afirma que esse afastamento da natureza seria 

evidenciado na produção dos poetas sertanejos, que em suas obras cantadas ou escritas, 

não descrevem paisagens, priorizando as ações humanas.  



 

447 

 

Cascudo em várias obras procurou além de descrever o espaço sertanejo e as práticas 

culturais ali encontradas buscar uma origem para os gestos, falas e crendices do homem 

sertanejo. Durante a viagem que empreendeu, em 1934, pelo sertão norte-rio-grandense, 

ele afirmava que por vezes abandonava a comitiva oficial e ia “[...] observar a vida nas 

cidades, por onde passa [sic], conversar com povo, aprender suas estórias, suas práticas e 

costumes” (FARIAS, 2001, p.26). 

É a partir desses estudos que ele retrata a incoerência na representação desse 

indivíduo, que o faz através de “[...] anedotas e sua vida um tecido de facécias, tão ao jeito 

dos atores que ‘representam’ o nosso sertanejo no palco, vestindo-se à maneira do caipira 

fluminense ou jeca mineiro” (CASCUDO, 2009, p.45). Para Cascudo essa seria uma 

justificativa da análise que empreende sobre a cultura popular sertaneja, já que buscaria 

ressaltar os seus valores e combater os preconceitos existentes em relação ao espaço do 

sertão e aos que, ali, habitam. Nesse sentido, ele descontrói a visão de que os sertanejos 

falam errado. Para ele o que existe é uma fala diferenciada, que se aproxima do português 

falado na colônia no século XVI, é essencialmente um dizer conservador.  

Essa linguagem sertaneja é semelhante a que Michel de Certeau (1980) analisa em 

seus estudos sobre a cultura popular quando nomeia de homem ordinário415 a massa de 

indivíduos que por tempos foram abandonados pelos “holofotes” das pesquisas históricas. 

Nas obras de Cascudo esse indivíduo seria o vaqueiro que tange o gado, o contador de 

causos, a cozinheira, a rezadeira, o cantador popular e tantos outros que desenvolveram 

modos de dizer e fazer particulares a sua vivência.  

As categorias que compõem a literatura oral destacadas por Câmara Cascudo se 

referem ao que Certeau denomina de ato da palavra, sendo esse um processo de 

                                                        
415 Ao descrever esse indivíduo Certeau afirma que ele é o “herói comum, personagem disseminada, 

Caminhante inumerável. Invocado, no limiar de meus relatos, o ausente que lhes dá princípio e necessidade, 

interrogo-me sobre o desejo cujo objeto impossível ele representa. A este oráculo que se confunde com o 

rumor da história, o que é que pedimos para nos fazer crer ou autorizar-nos a dizer quando lhe dedicamos a 

escrita que outrora se oferecia em homenagem aos deuses ou às musas inspiradoras?” (CERTEAU, 2009, p.55). 
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apropriação da língua em uma situação específica realizada por determinado locutor. Assim, 

os elementos que constituem a oralidade são nomeados por esse teórico como “museus 

vivos de táticas” na medida em que esse tipo de linguagem e seu emprego são estratégias 

de manipulação do sistema linguístico por seus locutores. Constituindo uma “[...] arte de 

dizer popular. Tão viva, tão perspicaz, quando os reconhece no contista e no camelô, um 

ouvido de camponês de operário sabe detectar numa maneira de dizer uma maneira de 

tratar a linguagem recebida” (CERTEAU, 2008, p. 81). 

Apesar de evidenciar em seus escritos que o sertão mantém traços únicos em relação 

a outras regiões e que os seus habitantes são conservadores, preservando as tradições, 

Cascudo ressalta que alguns dos elementos que constroem essa cultura popular sertaneja, 

são meras influências de outros espaços, como o litoral. Sobre a dança, ele afirma que 

existem resquícios de uma cultura litorânea marcada pela mistura de diferentes práticas 

culturais, na qual se dança fox, tango, maxixe e que se canta acompanhado das violas. Em 

relação às cantorias, ele chega a indagar se “nada mais resta dessa literatura oral, preciosa e 

milionária de curiosidade, senão os registros literalizados?” (CASCUDO, 2009, p.76). A figura 

do cantador é apresentada em seus escritos como uma espécie rara, que quase não se 

encontra e que, assim como o sertão, está se descaracterizando com a penetração de 

costumes e práticas do litoral.   

Além do cantador, que estaria desaparecendo do sertão nordestino, outros 

elementos que marcam a cultura sertaneja a exemplo das tradicionais vaquejadas que, no 

momento de escrita de Viajando o Sertão, estavam desaparecendo do interior norte-rio-

grandense. Em substituição a isso, Cascudo se depara com os campos de football que 

penetram o sertão, modificando, para além da paisagem daquela região, o imaginário 

daquela população.  

Por isso, para ele, é de fundamental importância que o sertão seja valorizado em 

estudos como o que faz nas obras aqui analisadas. Independente da temática que 

contemple, seja sobre a indumentária, o vocabulário, suas danças, crenças ou qualquer outro 
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elemento, eles devem permitir a valorização dessa cultura que em seu pensamento está cada 

vez mais descaracterizada e ameaçada de extinção.  

A escrita sobre esse espaço pode ser analisada também como fruto da influência 

exercida por intelectuais com quem Cascudo manteve correspondência por alguns anos, a 

exemplo de Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Ambos, de forma diferente, evidenciavam 

nos diálogos com esse estudioso potiguar a necessidade de conhecer as coisas próprias do 

Brasil, e o sertão estaria inserido nesse processo. Por isso, a imagem criada por Cascudo para 

o sertão se insere no conjunto de escritos que retratam esse ambiente como a essência de 

nosso sentimento de brasilidade e que ressaltam por isso a necessidade de se estudar tal 

espaço. Ao afirmar essa importância Cascudo acaba consequentemente valorizando 

pesquisas e escritos sobre esse espaço, incluindo as suas obras Viajando o Sertão e Vaqueiros 

e Cantadores, nas quais o Nordeste e sobretudo o espaço sertanejo é representado por 

temáticas tão fundamentais nos ensaios sobre esse ambiente, “[...] a seca e com ela o êxodo 

ou a retirada e os flagelados, o cangaço, o coronelismo e o messianismo” (ALBUQUERQUE 

JR., 2013, p.116).  

A obra Literatura Oral no Brasil também retrata a relação desse intelectual com o 

espaço sertanejo, pois é construída por Cascudo através da junção do material que é 

resultado de seus anos de vivência no sertão, ambiente no qual 

 

todos sabiam contar histórias. Contavam à noite, devagar, com gestos de 

evocação e lindos desenhos mímicos com as mãos. Ia eu ouvindo e 

aprendendo. Era o primeiro leite alimentar da minha literatura. Cantei, dancei, 

vivi com todos os outros meninos sertanejos do meu tempo e vizinhanças, 

sem saber da existência de outro canto, outra dança, outra vida. Voltava 

carregado de folhetos de cantadores, centos de versos na memória, 

lembrança dos romances reeditados há tantos cem anos, vivos no espirito de 

milhões de homens e jamais citados nas histórias registradoras das 

atividades literárias do Brasil [grifo meu] (CASCUDO, 1949) 
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Essa citação evidencia não só a utilização de suas lembranças para a definição e 

exemplificação da literatura oral como também ressalta a sua concepção de que essa é fruto 

das práticas culturais populares que como ele afirma: guarda, define e perpetua esse tipo 

de literatura. O trecho destacado retrata uma das preocupações centrais de Câmara Cascudo 

no tocante a oralidade, ela não é objeto de estudos das atividades literárias formais que em 

sua concepção deveriam registrar em papéis uma tradição transmitida ao longo de várias 

gerações e que envolve milhões de sujeitos.  

Nessa obra, Cascudo apresenta o conceito e prática da literatura oral como 

indissociada do ambiente sertanejo, para esse estudioso a partir da escassez de acesso a 

obras escritas a população local privilegiava a transmissão oral de causos e recordações que 

podiam ser passados através das gerações em uma ocasião informal, como uma reunião 

familiar, uma conversa entre amigos, e/ou até em cerimônias como um casamento, que não 

existia “[...] sem os vivas protocolares e sem a louvação dos cantadores, de violas enfeitadas 

de fitas, empinando o braço e depondo os instrumentos aos pés dos noivos [...]” (CASCUDO, 

1949, p. 13). 

É nesse sentido que Câmara Cascudo desenvolve em obras como Literatura Oral no 

Brasil, a “missão” que outros pesquisadores daquele período não concretizam. Assim, ele se 

coloca na posição de transmissor das tradições orais populares, o que promove uma 

valorização de sua obra na medida em que estaria salvando “[...] da morte um conjunto de 

traços, hábitos e valores através dos recursos da escrita” (COSTA, 2013, p. 201). Bem como, 

é através de seus estudos e observações sobre o espaço sertanejo como em Vaqueiros e 

cantadores e Viajando o sertão que ele se coloca na posição do erudito que através das 

longas horas de estudo e contato com os mais “simples” tem a responsabilidade de 

apresentar para aqueles que desconhecem, incluindo os próprios sertanejos, as 

particularidades e subjetividades desse ambiente e dessa cultura. 
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MARIA DE FÁTIMA LINHARES E MARIA DA PAZ LINHARES 

CAVALCANTE: ENTRE A REPRESENTAÇÃO E O PROTAGONISMO 

FEMININO (PARAÍBA, 1986-2014)416 
 

Aline da Silva Linhares417 

 

INTRODUÇÃO 

 “Meus caros apreciadores 

Preste aqui bem atenção 

Esta historia verdadeira 

Provár o que diz a nação 

Que só ha felicidade 

Aonde existe união”418 

 

Este trabalho discorre sobre a história de vida de Maria de Fátima Linhares419 e Maria 

da Paz Linhares Cavalcante420, tornando público memórias femininas. Até por volta do século 

XIX, a história das mulheres esteve relegada ao silêncio, ao anonimato. Além disso, quando 

havia uma abordagem sobre o feminino, estas eram representadas enquanto inferiores e 

dependentes dos homens. Nesse sentido, essa escrita foi pensada como uma forma, não 

apenas de compreender as representações que são feitas sobre as mulheres, mas, também, 

                                                        
416 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
417 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: alinelinhares21@bol.com.br.  
418 Trecho do texto “Uma história verdadeira” (1986), de Severino Clementino Linhares. 
419 Caçula entre as sete mulheres de sua família, Maria de Fátima Linhares, nasceu em 24 de janeiro de 1955, 

no sítio Santa Rosa, zona rural, da atual cidade de Brejo do Cruz/PB. Mora em Campina Grande há 35 anos, é 

costureira e hoje mora com a filha Talita Linhares. Sua entrevista foi concedida no dia 09 de agosto de 2014 

em sua residência. 
420 A sexta entre as sete irmãs, Maria da Paz Linhares Cavalcante, nasceu em 12 de julho de 1952, também no 

Sítio Santa Rosa. Mora em Campina Grande há 37 anos, é aposentada, mas cuida de uma idosa. Hoje mora 

com seu esposo. Sua entrevista foi concedida no dia 09 de agosto de 2014 no seu local de trabalho. 
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de como buscaram conquistar outros espaços antes reservados apenas ao masculino, 

fazendo-se sujeitos ativos da História. 

Desde a infância, a autora do artigo tem uma relação de forte proximidade com sua 

família e, em conversa com seu avô, o senhor Luiz Lourenço Linhares421, por volta de 2002, 

o mesmo mostrou uma caderneta contendo um texto em formato de poesia, deixada por 

seu pai, o senhor Severino Clementino Linhares422, datada de 1986, no qual o mesmo conta 

a trajetória dele, desde a infância, passando pela juventude, casamento, momento em que 

também menciona como era sua relação com os/as filhos/as e como eles/as se 

comportavam. 

Ao fazermos a leitura da caderneta ou escrita de si423, verificamos que Severino 

Clementino Linhares, menciona de forma demarcada as funções que esperava de suas filhas, 

mencionando o fato de duas delas terem saído da zona rural da atual cidade de Brejo do 

Cruz/PB424, para irem morar e trabalhar na cidade paraibana de Campina Grande425. Dessa 

forma, construímos os seguintes questionamentos: Quais as representações construídas por 

Severino Clementino Linhares em relação à Maria de Fátima Linhares e Maria da Paz Linhares 

                                                        
421 Filho de Severino Clementino Linhares e Francisca Maria Linhares. Nasceu em 14 de fevereiro de 1935, no 

sítio Santa Rosa, zona rural da cidade Brejo do Cruz, Paraíba. Mais conhecido como “Luiz Padre”, herdou do 

pai o gosto pela poesia. É conhecido também, por ser um contador de estórias.  
422 Severino Clementino Linhares nasceu no sítio Santa Rosa, zona rural da atual cidade de Brejo do Cruz, 

Paraíba, em 01 de abril de 1913. Residiu nesse local até 1987, pois foi residir na cidade paraibana de Campina 

Grande. Era agricultor, e aprendeu a ler e escrever na infância, com um vizinho. Casou-se com a senhora 

Francisca Maria Linhares, e teve dez 3 filhos e 7 filhas: Francisco Linhares Neto; Dorí Medontes Linhares; Luiz 

Lourenço Linhares; Maria Severa Linhares; Maria do Carmo Linhares; Maria José Linhares; Maria do Céu 

Linhares; Maria dos Anjos Linhares; Maria da Paz Linhares Cavalcante e Maria de Fátima Linhares, as duas 

últimas, são objetos do artigo. Faleceu em 30 de abril de 1994. 
423 “Termo que caracteriza a narrativa em que um narrador em primeira pessoa se identifica explicitamente 

como o autor biográfico, mas vive situações que podem ser ficcionais” (ARAÚJO, 2011, p. 8) 
424 Brejo do Cruz está localizada na microrregião de Catolé do Rocha, estado da Paraíba (Brasil). Considerado 

um dos municípios mais antigos do Estado. Disponível em: < http://www.brejodocruz.pb.gov.br/> Acesso em 

14 de Nov de 2014. 
425 Campina Grande fica a 120 km² da capital, João Pessoa. É a segunda cidade mais populosa do Estado da 

Paraíba, e um dos principais pólos industriais e tecnológicos do Nordeste. Disponível em: < 

http://www.deag.ufcg.edu.br/simcra/cidade.html> Acesso em: 14 de Nov de 2014.   

http://www.brejodocruz.pb.gov.br/
http://www.deag.ufcg.edu.br/simcra/cidade.html
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Cavalcante e quais as mudanças nas representações das mesmas a partir do que elas pensam 

e de como se veem? 

Em nossa discussão, enveredamos sobre autores/as, como Michele Perrot, que 

discorrem sobre a História das Mulheres, para percebermos como esta foi/é construída ao 

longo do tempo. Temos, portanto, as contribuições da Escola dos Annales com temas 

voltados para as mulheres, abordagem essa que ganha reforço a partir da História Cultural 

e História das Mentalidades. Além disso, o movimento feminista (1960) deu grande impulso 

a historiografia para que essa passasse a olhar grupos antes silenciados. Todavia, deixaremos 

para fazer essa revisão na primeira seção do artigo.  

Analisamos o texto deixado por Severino Clementino Linhares e as entrevistas426, 

utilizando como suporte a abordagem da História do Discurso, pois a entendemos como 

uma produção que os indivíduos fazem sobre si e os outros. O discurso deve ser concebido 

“como uma violência que fazemos às coisas, como uma prática que lhe pomos em todo 

caso” (FOUCAULT, 1999, p. 53). Entendemos essa violência como uma criação da linguagem. 

Compreendemos que para Foucault, o discurso se constitui como uma prática, “constituem 

modos de arranjar objetos para o saber, dispor de temas e conceitos, reservar uma posição 

a quem pode ou deve ocupar o lugar vazio do enunciado” (ARAÚJO, 2004 apud ARAÚJO, 

2011, p. 34). Nesse sentido, localizamos o funcionamento das práticas discursivas masculinas 

para representar o feminino como inferiores e dependentes a eles. 

 Acreditando que a memória427 possibilita uma retrospectiva da vida dos sujeitos, a 

pesquisa contou ainda com o auxílio da História Oral, pois acreditamos que a partir dos 

relatos dos/as entrevistados/as há uma construção de narrativas e, portanto, “identidades 

                                                        
426 Foram realizadas no dia 09 de agosto de 2014, na cidade de Campina Grande, Paraíba. Utilizamos a técnica 

da história de vida temática. 
427 Entendemos a memória como “parte integrante da construção da identidade de indivíduos ou sociedades, 

envolvendo elementos diversificados, não oficiais, não dominantes e que enriquecem a história social.” 

(TEDESCHI, 2012, p. 120) 
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428 foram sendo estabelecidas, (re) criadas, abandonadas, (re) significadas” (VIEIRA, 2006, 

p.31). Através das falas, percebemos que as identidades das narradoras, evidenciadas a partir 

de suas memórias, não são fixas, mas algo em contínua transformação. Ao dar as entrevistas, 

por mais que haja resquícios de crenças que não se apagaram com o decorrer dos anos, 

também aconteceram mudanças. Suas narrativas possibilitaram que essas mulheres (re) 

construíssem seu “eu” e se tornassem autoras de suas próprias histórias.  

Os discursos que são construídos ao redor das mulheres se apresentam para nós 

como uma representação. Tal conceito nos volta o olhar para as práticas que compõem e 

direcionam a realidade social. Nesse sentido nos baseamos nas palavras de Chartier (2002) 

por entender que as representações são determinadas pelos interesses de grupos que os 

forjam. As percepções do social são construídas a partir de estratégias e práticas que 

objetivam algo, e consequentemente não são discursos neutros, sempre impondo aos 

outros, considerados subalternos, sua autoridade. As representações são para Chartier 

(2002, p. 73) “as estratégias simbólicas que determinam posições e relações que constroem, 

para cada classe, grupo ou meio, um “ser-percebido” constitutivo de sua identidade”.  

Uma das alternativas que temos ao trabalhar com as representações das mulheres na 

historiografia, é a aproximação com o campo histórico da História Cultural, que “tem por 

principal objeto identificar como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 17). Além disso, 

compreendemos que a mesma, se aproxima do popular, de uma pluralidade na investigação 

histórica e que resgata grupos invisíveis na história. Essa ideia é ratificada por Pesavento 

(2012), pois se observa na História Cultural uma preocupação com o indivíduo, com as 

histórias de vida e com a biografia de pessoas simples.  

                                                        
428 Para nós, as identidades não apresentam uma fixidez, é algo que se modifica. Acreditamos que as 

identidades se constituem como “um desses conceitos que operam ‘sob rasura’, no intervalo entre a inversão 

e a emergência: uma ideia que não pode ser pensada da forma antiga (essencialista, na fixidez trans-histórica 

do sujeito), mas sem a qual certas questões-chave, não podem ser sequer pensadas” (HALL, 2005 apud VIEIRA, 

2006, p. 20) 
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Analisar a História das Mulheres é compreender como estas são fundamentais na 

construção das significações do mundo, entretanto ao longo da história, foram 

representadas por outros sujeitos, sem que fossem consideradas autorizadas para fazer 

circular seus escritos sobre suas experiências, sobre suas vidas, suas angústias, seus projetos 

e sonhos. Ao abordarmos a História das Mulheres pelas representações, buscamos colocar 

no centro os discursos masculinos que constroem uma identidade feminina, tendo como 

funções exclusivas a maternidade, as tarefas domésticas e, portanto, o âmbito privado. 

 

O SILÊNCIO DE DESFAZ: A MUHER COMO OBJETO DA HISTÓRIA 

As mulheres foram excluídas dos relatos historiográficos durante anos e mesmo 

quando havia uma produção, essa concebia o feminino como impotente, frágil, “cuja ação 

limita-se a aceitar ou negar, raramente sendo vista como capaz de criar enquanto sujeito de 

sua própria história” (ENGEL, 1997, p. 433).  Entretanto, com a renovação da própria História, 

as abordagens se alargam e voltam-se para grupos sociais até então colocados à margem. 

A Escola dos Annale (1929) constrói uma preocupação com a coletividade e, embora no 

início não incorpore as mulheres em sua escrita, possibilitam que isso se concretize 

posteriormente, pois ao direcionar suas pesquisas para a esfera social, trazem para o cerne 

das discussões temas como: a vida privada, o cotidiano, a família, a sexualidade. Essas novas 

abordagens dão subsídio para que as mulheres sejam incluídas na historiografia.  

Por volta de 1960, as correntes revisionistas marxistas se envolvem com a História 

Social, e partindo da perspectiva do mundo do trabalho, analisam como o capitalismo 

oprime a mulher. Além disso, incorporam, em seus estudos, as massas populares e o 

feminino. Desse modo, “o desenvolvimento de novos campos como a história das men-

talidades e a história cultural reforça o avanço na abordagem do feminino” (SOIHET, 1997, 

p. 400-1).  

O movimento feminista (1960), desencadeado nos Estados Unidos, pôs em evidência 

a ausência do feminino na historiografia, constituindo-se como outro fator que contribuiu 
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para o surgimento de um campo temático envolvendo as mulheres. Embora as primeiras 

manifestações em prol do feminino tenham ocorrido entre os séculos XVIII-XIX, contribuindo 

para as conquistas futuras, “consideramos que nesse momento as mulheres não estavam 

articuladas em grupos coesos e o que havia eram vozes mais ou menos isoladas de 

descontentamento.” (SILVA, 2008, p.226).  

Percebendo que o silêncio deveria ser rompido, as feministas passaram a lutar pela 

visibilidade das mulheres e as colocarem como protagonistas da história. Este movimento 

passou para outras partes do mundo procurando reivindicar seus direitos, seu lugar como 

sujeitos construtores da história, passando a influenciar as brasileiras. Exemplo disso são as 

mulheres “letradas” de Curitiba, Estado do Paraná, que no início do século XX, “reivindicavam 

espaço público e usavam os instrumentos que tinham à mão para conseguir seus objetivos: 

administrar os bens da família; criar arte, literatura e música; exercer atividades como 

operárias, comerciárias e artesãs.” (MESTRE, 2004, p. 15) Com isso, percebemos as mulheres 

buscando outros espaços no que diz respeito ao âmbito público e não só o privado. 

De acordo com Soihet (1997) os primeiros enfoques em torno da historiografia 

feminina foram dados no século XIX, e destinava-se à biografia de mulheres que se 

destacavam na política, cultura e religião. As revistas e dicionários escritos pelas feministas 

passam a contrapor o estereótipo da mulher enquanto passiva e fútil.  Surgem, dessa forma, 

estudos importantes como o de Louise Otto (1869), com sua obra “Mulheres influentes do 

povo”, onde mostra que o feminino tem capacidade para ser biografado, sem que, para isso, 

necessite de usar atributos de beleza e nascimento.  

Contribuições importantes para a visibilidade feminina na historiografia são dadas 

pelo pioneirismo de “Natalie Zemon Davis, Michelle Perrot e Arlette Farge que, em seus 

trabalhos, têm buscado desmitificar concepções veiculadas sobre a mulher como submissa, 

dócil, mostrando as atitudes de resistências por estas desenvolvidas em seu duro cotidiano.” 

(SOIHET, 1997, p. 410).  
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Por volta de 1980, a historiografia brasileira sobre o feminino se deteve ao período 

colonial, analisando as senhoras de engenho e as escravas, colocando-as em lados opostos. 

Mas, à medida que a História incorporou novas abordagens e técnicas, através da História 

Oral e documentos particulares, novos temas foram inseridos, como o trabalho feminino nas 

fábricas nos séculos XIX e XX; a educação feminina, como também, obras produzidas por 

mulheres e destinadas a elas. 

A obra “Domínios da História (1997)”, organizada por Ciro Flamarion Cardoso e 

Ronaldo Vainfas, traz discussões acerca de vários campos de investigação histórica, entre 

eles, o texto da autora Rachel Soihet, em que a mesma discorre sobre a necessidade de 

escrever-se sobre o feminino, colocando-as como objeto da história, tendo em vista que 

estas são múltiplas, seja na condição social, raça, etnia ou crenças religiosas. No Brasil, obras 

como, “História das Mulheres no Brasil (1997)”, organizada por Mary del Priore, traz 

discussões sobre a trajetória das mesmas, desde a América portuguesa, mostrando como 

nasciam, viviam e morriam nesse período, como também fazendo-nos perceber que a 

história das mulheres está vinculada a diversos âmbitos, entre eles, a família, o trabalho, bem 

como a diferentes espaços e estratos sociais. 

Michelle Perrot, autora francesa, tem trabalhos precursores sobre o estudo das 

mulheres no Ocidente. No livro “Minha História das Mulheres (2007)”, a autora coloca o 

feminino como protagonista de sua própria história, analisando como a sociedade organiza 

e constrói as diferenças entre homens e mulheres, e como o corpo dessas últimas tem sido 

visto ao longo do tempo. Mostra ainda, como a religião tem sido usada para justificar a 

dominação masculina sobre o feminino. 

O livro “Nova História das Mulheres no Brasil (2012)429”, organizado por Carla 

Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro, traz pesquisadoras da área de História, Ciências 

                                                        
429 A obra se divide em 22 capítulos, trazendo para o cerne das discussões assuntos até então pouco abordados 

como, mulheres negras, velhas, indígenas. No primeiro capítulo “Família: o caleidoscópio dos arranjos 

familiares”, Ana Silvia Scott, discorre sobre a importância da família na vida das mulheres e as transformações 
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Sociais, Educação e Direito do Brasil, e tem como objetivo falar sobre o que aconteceu com 

mulheres do século XX e o que está acontecendo no século XXI. Os textos contemplam 

temas como corpo, sexualidade, movimentos femininos e participação feminina no espaço 

público.  

No que concerne à literatura regional, encontramos as discussões de Ana Paula 

Romão de Souza Ferreira (2010), a qual aborda mulheres que, por volta de 1970, no 

Nordeste brasileiro, buscaram construir suas próprias percepções e experiências, lutando 

por seus direitos, como é o caso de Margarida Maria Alves, líder dos trabalhadores rurais do 

Estado da Paraíba e Presidente do Sindicato Rural de Alagoa Grande/PB. Em sua luta como 

sindicalista, Margarida Alves, buscou conquistar direitos trabalhistas e, “foi uma das 

fundadoras da primeira organização composta só por mulheres, da América Latina, o 

Movimento de Mulheres do Brejo (MMB).” (FERREIRA, 2010, p. 21).  

Além das histórias tornadas visíveis pela historiografia, há outras que precisam vir à 

tona, pois mostram a luta de mulheres para conquistar seu espaço, saindo apenas dos 

serviços domésticos, lutando por novos espaços, como é o caso de duas mulheres nascidas 

no sítio Santa Rosa, município de Brejo do Cruz/PB, as senhoras Maria da Paz Linhares e 

Maria da Paz Linhares Cavalcante, pois elas também não se furtaram ao desejo de conquistar 

seus ideais. 

 

“UMA HISTÓRIA VERDADEIRA” E SUAS REPRESENTAÇÕES SOBRE O FEMININO  

Ao longo da História percebemos que as mulheres foram representadas pelo 

masculino, através de discursos que legitimavam a desigualdade entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, para TEDESCHI (2012)  “a história do corpo feminino é contada pelo olhar 

masculino, estabelecendo, através dos discursos, uma natureza feminina, voltada 

                                                        
na forma de representação das mesmas nos séculos XX e XXI. Aborda ainda a década de 1980, mostrando 

como há uma reinvenção da mulher e de seus papeis na família e na sociedade. 
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unicamente para a maternidade e a reprodução.” São, portanto, esses discursos os 

responsáveis por determinar a maneira como as mulheres devem se portar na sociedade. 

Nesse sentido, “Uma História Verdadeira”, texto em poesia escrito por Severino Clementino 

Linhares, aborda a representação do feminino, seguindo o discurso da mulher enquanto 

dócil, passiva, guiadas pela figura masculina, momento em que o mesmo exerce o pátrio 

poder. Percebemos essa ideia quando o mesmo diz: “As filhas só passiavam com o meu 

consentimento” (LINHARES, 1987, p.7). As palavras de Clementino se voltam para o discurso 

filosófico430 que vê a mulher enquanto aquela que deve estar sob o controle masculino, pois 

o mesmo está hierarquicamente superior em relação à mesma. Assim, as filhas deveriam 

voltar-se para o pai, como referencial de autoridade, obediência, submissão e respeito. 

Em outro momento de sua escrita, Linhares menciona: “A maior felicidade encontrei 

no casamento, minha espôza é uma jóia que me dár contentamento; Cumpre bem com seus 

deveres tôda hora e momento” (LINHARES, 1987, p. 4). A mulher é representada como a 

responsável pela felicidade do casamento, a paz familiar, a harmonia do lar. Assim, a boa 

esposa, é terna, sublime que se dedica ao seu lar e a educação dos/as filhos/as.  

O discurso de Linhares segue o modelo da primeira metade do século XX, que 

pensava que a mulher estava destinada ao casamento, e seu dever era estar ligada à família, 

ao lar, atenta às necessidades de seus/suas filhos/as. Para Pinsky (2012), nesse período 

“parecia não haver dúvidas de que as mulheres eram, por natureza, destinadas ao casamento 

e à maternidade.” Desse modo, cabia à mulher, o papel e a função de educar as filhas, 

educação essa, voltada para os afazeres domésticos, como: cozinhar, lavar, passar, cozer. 

Esse pensamento é corroborado quando Linhares diz: “Chiquinha ensinava as filhas, os 

devêres com cuidado, obrigando a fazerem, tudo do seu agrado; se encontrasse alguma 

falta, tinha que sêr desmanchado”. Percebemos, nesse caso que, se as tarefas não fossem 

                                                        
430 Para Tedeschi (2012), “o papel do olhar masculino na teoria filosófica transforma a mulher em objeto. 

Apresentam as mulheres como criaturas irracionais, sem pensar próprio, pouco criativas, sem espírito estético, 

dependentes do seu corpo, portanto, necessitavam devido a sua natureza, ser submissas e controladas pelos 

homens.” 
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realizadas de acordo com o esperado, as filhas do casal teriam que refazer tudo novamente, 

pois uma “boa dona de casa” é aquela que executa o trabalho doméstico com perfeição. Se, 

portanto, as filhas não realizassem as tarefas domésticas de maneira exímia, a mãe e, 

portanto a mulher seria culpabilizada e/ou responsabilizada pela má educação das mesmas. 

Responsáveis pela esfera doméstica, a mulher é narrada como aquela que 

desempenha suas funções com alegria. Portanto, para Linhares, suas filhas “viviam em caza, 

fazendo a obrigação, cumprindo com seus devêres, na maior satisfação, era um jardim de 

rôza, na caza de um cidadão [..] nos seus trabalhos domésticos, elas ali se devertiam” 

(LINHARES, 1987, p. 7). A harmonia e a felicidade do lar estavam diretamente ligadas ao 

modo como as mulheres faziam suas tarefas. Além disso, “essa tarefa definida como “fe-

minina” transcende a atividade meramente mecânica; a mulher deve ainda criar uma 

atmosfera agradável e afetuosa” (TEDESCHI, 2012, p. 103). Assim, esposa e filhas tem como 

virtudes, o trabalho amoroso, a delicadeza, o entusiasmo, pois isso traz o conforto e o bem-

estar familiar. 

Por fim, de acordo com Linhares, o que suas filhas faziam nada mais era do que um 

dever, “com todas as minhas filhas, eu tenho grande prazer; Apesar do que me fizeram, foi 

cumprindo um devêr”. Linhares coloca o feminino, como sujeitos que não fazem nada mais 

do que a obrigação, ou seja, executar as funções para o bem estar dos homens, tornando o 

lar um ambiente de alegria, tranquilidade, aconchego.  

 

A MULHER ENQUANTO REPRESENTAÇÃO DE SI MESMA 

Acreditamos que à mulher cabe a palavra, publicizar suas memórias, construir suas 

próprias histórias e se colocarem como sujeitos atuantes. Assim, é que fazemos conhecer a 

história de vida de Maria de Fátima Linhares e Maria da Paz Linhares Cavalcante, hoje 

residentes na cidade de Campina Grande/PB.  

Moradoras da zona rural, com uma educação voltada para as tarefas domésticas e 

tendo que manter-se obediente ao pai, essas mulheres, na década de 1970, saíram do sertão 
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paraibano, para buscar outros espaços. A primeira delas foi Maria da Paz Linhares 

Cavalcante, que foi para Campina Grande em 1977. Dois anos depois, foi a vez de Maria de 

Fátima Linhares. Em relação à primeira, verificamos que a mesma saiu da zona rural, a 

princípio, para cuidar dos filhos do seu primo. Mas, meses depois, consegue ser admitida 

para trabalhar em uma empresa, a ARBAME, onde trabalhou por 18 anos e após esse tempo 

aposentou-se. Para Maria da Paz (2014, fl.10), a vinda para Campina Grande possibilitou não 

apenas a inserção no mercado de trabalho, mas também a própria inserção como cidadã, já 

que foi na referida cidade que tirou todos os seus documentos.  

Mesmo saindo da tutela do pai, Maria da Paz ao ir morar na cidade de Campina 

Grande, ainda permaneceria sob o olhar e a vigilância masculina, na figura de um primo, que 

exercia sobre a mesma os mesmos “direitos” paternos. Consideramos que os homens 

deviam não só zelar pelas esposas, filhas ou irmãs, mas cabia a eles, proteger a sua parentela, 

nesse sentido, cabia a eles “o exercício do "cuidar" das mulheres da família. A eles cabia ser, 

além de provedor, protetor da integridade moral e física de seu grupo familiar.” (MESTRE, 

2004, p. 49). E esse papel moral, percebemos no primo de Maria da Paz, quando ela relata: 

 

Irací era mais rígido do que meu pai. Ninguém podia arranjar namorado, se 

arranjasse um namorado, tinha que levar pra lá. E era mais, e ele dizia mais 

assim, quando apagava a luz duas vezes, podia entrar pra dentro de casa, 

porque se não entrasse ele chamava pra entrar. [risos] Era! Quando dava 

10:00 horas, minha filha, aí dizia, aí ia apagar a luz... A luz apagava! Aí passava 

um pedaço com a luz apagada, alí podia entrar logo” (CAVALCANTE, 2014, 

fl.7) 

 

O primo Irací, era agora, aquele que ditava as regras e que controlava o feminino. 

Entretanto, Maria da Paz, conseguiu burlar as normas que lhe eram impostas, o que nos 

possibilita pensar que mesmo que essas mulheres não questionassem o domínio dos 

homens em relação ao feminino, as mesmas encontram maneiras para fugir dessas normas 

e dessa tutela masculina, vejamos: 
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 “Uma vez, oh! Uma vez eu fui, já tava trabalhando. Aí tinha uma menina 

muito amiga minha Marta. [...] O Caçador era um clube que tinha aqui, que 

era muito falado, sabe! Era bom, no São João, aí minha filha, eu fugi de casa 

[risos] e fui pro Caçador. [risos] Eu botei um vestido numa sacola e botei no 

beco, aí disse: Ivonete, eu já vou. Vou dormir lá na casa de Marta. Aí peguei 

o vestido, botei na sacola e fui me bora pra casa de Marta. A gente foi pro 

Caçador, passamos a noite todinha lá.” (CAVALCANTE, 2014, fl.7) 

 

Através das astúcias cotidianas novas experiências são vividas, e esses campos de 

fuga são visíveis em Maria da Paz, pois não se furtou ao desejo de frequentar a “boate”. A 

partir de estratégias, as identidades são (re) construídas ou reelaboradas de acordo com as 

contingências da vida. Portanto, naquele momento o feminino percebeu que suas vontades 

poderiam e/ou deveriam estar acima das imposições do masculino. 

Em 1979 foi a vez de Maria de Fátima Linhares, ir para a zona urbana pois “via 

Campina, como um grande polo, né? Um lugar aonde, aonde se desenvol, as pessoas se 

desenvolvia mais, tinha mais trabalho e tudo”(LINHARES, 2014, fl. 7). A mesma percebeu que 

a zona rural, onde morava, não dava oportunidade para crescer profissionalmente. Percebeu 

que, caso quisesse conquistar espaços fora do ambiente doméstico, teria que sair do Sítio 

Santa Rosa e procurar lugares que oferecessem mais oportunidades de trabalho.  

Percebemos, no relato de Maria de Fátima, que a mesma não se prendeu ao papel 

social da mulher que identifica o feminino com a maternidade o que nos remete a esfera do 

lar, portanto, do privado.  Para Tedeschi (2012) “a redução da mulher à função de mãe a 

“impede” de dedicar-se a uma outra atividade”.  A mesma, mostra-se desde a adolescência 

ser uma mulher que procura sua independência, um anseio em ir além do que estava 

preestabelecido para as mulheres. Os pais de Maria de Fátima, a educava para fazer as 

tarefas domésticas, para ser mãe, uma “boa-esposa”. Mas mesmo em meio à tutela 

masculina, a mesma não se furtou ao desejo de conquistar espaços considerados próprios 

do masculino, como o espaço público, já que a mulher cabia à esfera doméstica.   

Aos 12 anos, Maria de Fátima começou a trabalhar dando aulas, substituindo outras 

professoras, além disso, aos fins de semana, trabalhava como vendedora:  
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Aí, eu comecei com 12 anos, eu comecei tirar, é, licença das professoras no 

grupo [Hum!], né? Quando uma professora saia de licença, a diretora era, era 

bem amiga do meus pais e ela via, assim, que eu era bem esforçada, aí ela 

começou a me botar pra tirar licença das professoras e, também tinha um 

armarinho lá, que no fim de semana eu trabalhava, num armarinho, né? 

(LINHARES, 2014, fl. 6) 

 

A mesma se sustentou desde cedo, mas mesmo assim continuou a obedecer aos 

preceitos que lhes era colocado, pois permaneceria obediente a figura masculina, por dois 

motivos: o primeiro deles, é que a mesma só saiu de casa com a autorização do pai; o 

segundo é que, a mesma foi morar na mesma residência que sua irmã Maria da Paz, sob a 

tutela do primo Irací. Nesse sentido, a mesma permaneceria sob a tutela masculina, pois este 

representou a figura paterna em sua ausência.  

Maria de Fátima foi a única entre os/as irmãos/ãs, que terminou o até então chamado 

2º Grau, que hoje corresponde ao Ensino Médio. Além disso, prestou vestibular para 

Medicina e Enfermagem, mas não conseguiu aprovação em ambos. A partir disso, decidiu ir 

morar em Campina Grande, pois considerou que essa cidade daria possibilidade para que a 

mesma conseguisse trabalho. Para Fátima, trabalhar significava além de uma necessidade, 

um prazer, era algo desejado para sua vida.  

Em seus relatos, percebemos que a mesma ao chegar a Campina Grande em 1979, 

não encontrou dificuldades para empregar-se, como também, o fato de ser mulher não foi 

um empecilho para ser contratada, vejamos: “quando eu vim, fui trabalhar no, no Hiper Bom 

Preço, né? E lá, eles, eles queria muito mulher.” Para Fátima o trabalho feminino era 

valorizado, pois a mulher fazia suas funções com maior zelo e cuidado. Todavia, há que se 

pensar na possibilidade dessa preferência pelo trabalho feminino em detrimento dos 

salários mais baixos que recebiam. 

Interessante pensarmos como através do trabalho, de forma sutil, Maria de Fátima e 

Maria da Paz, conseguem se afirmar e conquistar sua independência, saindo portanto, da 

tutela dos homens que até então, diziam como deveriam se portar, o que poderiam ou não 
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fazer, como deveriam agir, ou ainda, como, onde e com quem estavam autorizadas a sair. O 

trabalho deu condições para que as mesmas adquirissem mais “liberdade”, tendo em vista 

que foram morar sozinhas, sem ter que prestar obediência a figura masculina. 

Maria de Fátima, nos diz: 

 

 “[...] se eu não tivesse, é, tido  a ideia e a ou...ousadia de dizer assim: eu vou, 

porque eu vou conseguir, eu vou conseguir é, viver melhor, pelo menos 

adquirir mais experiência, de vida e tudo, eu me considero ousada nesse 

ponto. Porque eu, se fosse esperar acom, fi, ficar esperando lá, tava, eu acho 

que ainda estava lá do mesmo jeito.” (LINHARES, 2014. fl. 10) 

 

A narradora, portanto, considera ousada sua ida para a cidade de Campina Grande, 

tendo em vista que, essa ideia e sua coragem deram possibilidades para que melhorasse 

suas condições de vida, mas também adquirisse experiência.   

Maria da Paz nos relata que morar em Campina Grande, foi importante pois : 

 

“Conquistei o que eu queria, conquistamo aquela casa. Meu emprego, minha 

aposentadoria, que eu me aposente com cinque...com 54 anos eu me 

aposentei por tempo de serviço e pronto! 

 

A citação acima nos mostra as conquistas obtidas pela narradora ao buscar novos 

espaços, para além daqueles que era seu “por natureza”, ou seja, os cuidados com casa, com 

os irmãos, com o bem estar do masculino, seja na figura do pai, irmãos ou primos. 

 Consideramos que a história de vida de Maria de Fátima Linhares e Maria da Paz 

Linhares Cavalcante, nos coloca a par de memórias femininas que embora, tenham vivido 

sob a obediência e sem questionar a tutela que o masculino exercia sobre elas, são 

importantes na medida em que mostram mulheres que foram em busca de seus sonhos, 

seus objetivos. 
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CONCLUSÕES  

Ao fim de nossas discussões, percebemos que o masculino exerceu sobre as 

narradoras uma tutela, mas de forma ‘branda’, já que as mesmas ao rememorar o período 

de convivência com o pai, irmãos e o primo, se emocionam e choram de forma saudosa 

desses indivíduos. O que observamos, em ambos os relatos, é que as filhas trouxeram 

recordações de momentos felizes. Ao que parece-nos essas mulheres não sentiam-se 

controladas e/ou submissas ao homem. 

 Ao contar suas histórias essas narradoras fazem suas próprias representações, sem 

que o masculino esteja ditando como elas são ou necessitam ser. A partir de suas falas, suas 

identidades são, (re) construídas e /ou abandonadas a partir do que elas pensam e de como 

se veem. Suas narrativas mostram que, embora haja permanências do passado em relação 

ao que acreditam/acreditavam, é sabido que transformações também ocorreram, alterando 

suas maneiras de perceber e agir na sociedade. Entendemos que “ao dar as entrevistas, elas 

tiveram contato com parte do seu todo. Puderam reconstruir seu "eu" e com isso se 

tornaram, de novo, atores (ou autoras) de suas próprias histórias...” (MESTRE, 2004. p. 91) 
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MONSENHOR WALFREDO DANTAS GURGEL: HOMEM DE LETRAS, 

PALAVRAS E POSIÇÕES431 
 

João Paulo de Lima Silva432 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as cidades constituídas trazem na sua composição uma série de 

elementos memoráveis, sejam eles de cunho arquitetônico, religioso ou social. O pensador 

Aristóteles, ao refletir sobre o tema disse que, “Uma cidade é construída por diferentes tipos 

de homens; pessoas iguais não poderiam fazê-la existir”.433 Isso remete ao fato de que cada 

um desses homens, ao seu modo, contribuiu para as conquistas e avanço de determinados 

povoados e, futuras cidades. E como não poderia ser diferente, a cidade de Caicó, conta com 

personagens assim, em especial um que foi de suma importância, não só para a cidade, mas 

para o Seridó e o Estado: Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel.  

Na cidade de Caicó -, situada na microrregião do Seridó norte rio-grandense, nasceu 

no ano de 1908 Armando, quinto filho de um casal respeitado da cidade – Pedro Gurgel do 

Amaral e Oliveira e Joaquina Dantas Gurgel, que ao ser batizado, a pedido do seu padrinho, 

Zózimo Platão de Oliveira Fernandes, teve o nome mudado para Walfredo.434 Desde cedo 

desenvolveu o interesse em ser padre, mesmo contra a vontade de sua mãe. Mesmo contra 

esse fato, realizou o desejo. 

 Ainda estudando em Roma, e por meio de cartas, sempre queria saber como estava 

o Seridó e se a seca ainda era grande. Nutria de um grande amor por sua terra. Ele mesmo 

contribuiu com grande parte dos gastos necessários para a construção da Diocese de Caicó, 

                                                        
431Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de 

Licenciaturaem História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do 

Seridó, Campus de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final 

para obtenção de nota. 
432Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: joaopaulojp31@hotmail.com 
433ARISTÓTELES. A política: coleção mestres pensadores. São Paulo: Escala, 2008. p. 58. 
434REVISTA MONSENHOR. Caicó: Diocese de Caicó, 2008. p. 05. 
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que veio a ser instalada no ano de 1941.Ao mesmo tempo foi eleito Deputado Federal por 

dois mandatos (1946-1950). Consta na biografia de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, 

que, além disso, nesse curto espaço de tempo foi Senador e Governador. Conhecido por sua 

simplicidade, após uma longa carreira política e clerical dedicada ao povo seridoense, em 

04 de novembro de 1971, faleceu. Seu corpo foi transladado para Caicó, como era de sua 

vontade. Ao fim da tarde de 05 de novembro, seu corpo foi sepultado na Catedral de 

Santana, onde se encontra até hoje, no mesmo lugar onde foi batizado, crismado e celebrou 

a primeira missa em terras brasileiras.435 

Diante de tantos fatos relevantes aqui expostos, surgem as seguintes indagações: O 

que faz um homem simples e, ao mesmo tempo, importante, se tornar querido pelo povo 

de uma região? Como esse homem é visto, ainda hoje, por aqueles que tiveram um contato 

mais próximo com o mesmo? E o que ficou do seu legado para aqueles que, assim como 

ele, desdobram-se em tarefas voltadas para o povo?  

O desenvolvimento desta pesquisa encontra-se situado no campo histórico da 

História Social, por percebermos que a vida do Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, a partir 

de sua biografia, o apresenta como alguém que conseguiu atingir os altos círculos do poder, 

em várias esferas (educacional, política, religiosa). A constante globalização social em que 

vivemos apóia-se na reflexão exposta por Georges Duby, quando cita a articulação das 

relações sociais e o movimento que faz com que sejam modificadas como algo no quadro 

de um sistema de valores, onde, comumente, pensam que esse sistema orienta a história 

dessas relações436. Dado o ponto de vista indagatório, atenta-se para a colocação social do 

sujeito, priorizando as relações sociais com o meio em que está inserido. 

 Anteriormente à década de 50, a História Social já vinha sendo difundida por 

historiadores, é bem verdade que, com uma abordagem culturalista, enfatizando costumes 

                                                        
435MEDEIROS, Bianor. Monsenhor Walfredo Gurgel: um símbolo. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 

1976. p.13. 
436 GOFF, Jaques Le; NORA, Pierre. História: novos problemas. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves 

Editora, 1998. p. 131. 
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e tradições, ou seja, tinha teor um tanto conservador e encontrava-se às margens da 

academia. Hebe Castro demonstra muito bem isso quando aborda de forma cronológica o 

surgimento da História Social, ainda sob os fortes traços dos Annales, passando pela sua 

evolução historiográfica na década de 1960 até chegar ao momento que se firmou no final 

dos anos 1970 e início dos 80, com a consolidação da profissionalização do historiador no 

Brasil.437 

 Dentro desse contexto, a História Social constitui-se como uma nova forma de 

abordagem, direção essa, que tende a priorizar a experiência humana e os processos de 

diferenciação e individualização dos componentes e identidades coletivos na explicação 

histórica.438 

 A historiografia do século XIX surge de forma inovadora, pois o entendimento de 

Estado e cultura ganha uma nova definição por parte dos intelectuais, o que certamente viria 

a refletir uma nova análise social e um inovador conceito de fazer história.439 

 Sendo assim, o conceito de Sociedade adequa-se fielmente ao gênero biográfico 

desse estudo, uma vez que faz pensar o biografado na comunidade onde viveu. Esse tipo 

de relato apodera-se da ação social do indivíduo e da sua relação com o meio, sendo 

entendida como uma leitura na qual são estabelecidos vínculos entre o indivíduo e o tempo 

sócio-histórico. 

Com o propósito de alcançar os objetivos, a revisão literária acerca do tema 

pesquisado aborda publicações com conteúdos referentes à história do Monsenhor 

Walfredo Dantas Gurgel para a cidade de Caicó e região do Seridó, bem como obras 

regionais que destacam a importância do mesmo para o contexto político, religioso e social 

da região. Leitura essa realizada através do contato com o acervo da Biblioteca Setorial do 

CERES – Campus de Caicó, bem como, com o da Biblioteca Pública Olegário Vale, em Caicó. 

                                                        
437 CASTRO, Hebe. História Social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: 

ensaio de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
438 CASTRO, Hebe. Op. cit., p. 45-54. 
439PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e história cultural. São Paulo: Autêntica, 2005. 
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A pesquisa bibliográfica pautada na abordagem da História do Discurso se origina 

uma análise contextualizada, tudo com o objetivo de conseguir responder às indagações 

propostas. 

O primeiro tópico, Breve retorno às origens. Família e saudades, aborda de forma 

detalhada, as origens familiares do Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, filho de um típico 

casal seridoense, que, se reveza entre o trabalho e a dedicação familiar, o interesse do jovem 

Walfredo que, desde cedo, optou por seguir o caminho do clericato. No sub-tópico A vida 

dividida entre religião, educação e política, foi feita uma análise de como o jovem padre, 

recém chegado do exterior, iniciou rapidamente seus trabalhos, com grande dedicação. 

Unindo os conhecimentos teológicos e pedagógicos adquiridos em Roma, ao voltar para o 

Seridó, e mais precisamente para Caicó, ele se dedicou à administração e magistério nas 

escolas que ele mesmo ajudou a construir e desenvolver, o Ginásio Diocesano Seridoense e 

o Ginásio Santa Teresinha. Além de uma demonstração de como Monsenhor Walfredo 

Dantas Gurgel se enveredou pela política, e justificativas pelo Padre João Medeiros Filho, de 

como funcionava a relação clero e militância política no Rio Grande do Norte.  

No tópico derradeiro, Monsenhor Walfredo Gurgel: um político atuante nas 

causas públicas, abordamos o período compreendido entre 1945 e 1971, fase em que se 

deu o desenvolvimento da política do padre político. O tópico apontou as críticas, os 

mandatos ocupados por Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, as principais obras realizadas 

por seu governo inovador, e, por fim, trata do momento do diagnóstico de sua doença até 

sua morte. 

 

BREVE RETORNO ÀS ORIGENS: FAMÍLIA E SAUDADES 

 A trajetória de todo e qualquer ser humano, obviamente, divide-se em períodos. 

Trata-se de uma seqüência que se renova. A vida de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel 

não foi diferente, compreendendo em quatro partes: “a infância”, como filho do casal Pedro 

Gurgel do Amaral e Oliveira e Joaquina Dantas Gurgel, nascido em 02 de dezembro de 1908, 
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irmão dos jovens, Zózimo, Maria Zenóbia, Clorátio e Polísia, “a juventude”, o momento onde, 

toma a decisão de ser padre, e mesmo contra gosto de sua mãe, pediu ao Bispo de Natal, 

Dom José Pereira Alves, em uma visita pastoral a Caicó que lhe ajudasse, “a maturidade”, 

galgada a partir do momento que Walfredo Dantas Gurgel iniciou seus estudos em Roma, 

matriculando-se na Pontifícia Universidade Gregoriana. Tendo aulas em latim, estudou 

Filosofia e Teologia, convivendo com jovens de muitas outras nacionalidades, o que fez dele 

um sábio em diversas línguas, como o italiano, o francês e o espanhol440. 

 Em 30 de maio de 1931 recebeu sua ordenação sacerdotal, celebrando sua primeira 

missa na Igreja de São Joaquim, em Roma. Já Doutor em Filosofia, em 1932, acumulou o 

título de Doutor em Teologia. Agora, mais precisamente no dia 10 de julho, deixou Roma, 

chegando a Recife no dia 12 de agosto do mesmo ano. Ruma para Natal onde, por 

determinação de Dom Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas, desempenhou o ofício de 

Reitor do Seminário São Pedro, aquele mesmo que o abrigara no início de sua trajetória 

clerical. Ali ministrava aulas de disciplinas teológicas, sendo que na língua latina, como havia 

recebido em Roma. 

  Como disse Dom José de Adelino Dantas a Bianor Medeiros, registrado no livro 

“Monsenhor Walfredo, um símbolo”, da autoria deste,  

 

[...] o assombro foi geral, o aperto medonho e houve gente que praguejou. 

Como o latináriosaía só Deus sabe. O professor, porém, sem perder o sorriso 

e a bondade, não recuou e levou assim até o fim. Explicava, argüia e dava 

provas escritas em latim441.  

 

   Ao se iniciar a última fase da vida de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, “a 

velhice”, chegou também o reconhecimento, fato esse obtido não só pelos cargos e títulos, 

mas, sim, pela pessoa que sempre foi e pela quantidade de ações marcantes que o 

                                                        
440REVISTA MONSENHOR. Caicó: Diocese de Caicó, 2008. p. 07. 
441MEDEIROS, Bianor. Monsenhor Walfredo Gurgel: um símbolo. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 

1976. p.213. 
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denominaram. Nas palavras de Monsenhor Antenor Salvino de Araújo, registradas em 

depoimento: 

 

É que Monsenhor Walfredo era um fenômeno! Há pessoas que são ativas, 

nascidas mais fortes ou mais conscientes que outras por uma lei 

desconhecida. [...] Digno homem, digno padre, digno político. Como homem, 

era dotado de inúmeras qualidades numa pessoa só. Já convivi com muitos 

homens potentes, sábios, com reflexos divinos, nunca convivi, nunca estive 

perto de uma pessoa tão luz como Monsenhor. [...] Ele era simples, ele era 

sábio! Porque era sábio era simples.442 

  

 Esse breve início apresenta bem mais do que uma vida ocupada por afazeres, estes 

muitas vezes impostos pelo dever do trabalho, está demonstrando um exemplo de 

dedicação e afeto.  A família do jovem Armando, tratava-se de uma família estabelecida nos 

antigos moldes. Uma família relativamente grande, tendo como diferencial a sabedoria do 

seu chefe, o Professor Pedro Gurgel, que faleceu aos 38 anos de idade, deixando incumbida 

da função de criar os filhos da família a agora viúva Joaquina, ou mãe Quininha, com 35 

anos de idade. Desdobrava-se, costurando, fabricando objetos artesanais, e desenvolvendo 

a atividade que lhe asseguraria o reconhecimento até hoje, foi uma reconhecida parteira, 

que dividia o seu tempo entre os partos que realizava e o Apostolado da Oração da Matriz 

de Sant’Ana de Caicó, da qual participou da fundação443. 

 O padre via no hábito de escrever poemas uma forma de amenizar a saudade. Muitos 

foram copiados em um só volume, que ele mandou encadernar e presenteou o irmão 

Zózimo, seu irmão mais velho, em 01 de abril de 1930, como lembrança de aniversário. A 

                                                        
442ARAÚJO, Antenor Salvino de [Monsenhor]. Questionário. Caicó-RN, 10 set 2014. Entrevistador: João Paulo 

de Lima Silva. 2f. Digitado e manuscrito. In: SILVA, João Paulo de Lima. Monsenhor Walfredo 

Gurgel: homem de letras, palavras e posições. Caicó: UFRN/CERES, 2014. [Projeto de Pesquisa apresentado 

ao componente curricular Laboratório de História I]. 
443REVISTA MONSENHOR. Caicó: Diocese de Caicó, 2008. p. 05. 
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este livro ele deu o nome de “Lágrimas e Risos” 444.  Existe um poema intitulado ”Morto” 445, 

que faz referência à memória do seu pai, outros muitos se referem à sua mãe, entre eles, 

“Uma carta” 446 e “A minha mãe” 447, mas existe um desses tantos poemas que demonstra 

claramente a saudade e agonia gerada pela distância do lar. Se trata do poema intitulado 

“Saudades” 448·: 

 

Todas as tardes quando aborrecido 

Dos estudos – labores escolares, 

Deixo essa banca onde eu embevecido 

Nos livros estendia os meus olhares; 

 

Chego à janela... aí, gado querido 

Vou divisando cheio de saudades; 

Então meu coração triste e dorido 

Aumenta de saudades meus pesares. 

 

Tenho saudades da manhã fagueira, 

Manhã da infância pura e passageira 

Qu’enganosa depressa assim correu... 

 

Tenho saudades da mamãe bondosa, 

Em tarde loira, bela e pressurosa 

Osculando co’amor o rosto meu. 

 

 

 Por mais que fosse alguém muito ocupado, procurava tempo para uma atenção 

especial para com os próximos. Talvez esse fosse o motivo de tanta dedicação e boa 

articulação entre todas as atividades que conciliava. 

                                                        
444 A dedicatória feita por Walfredo Gurgel ainda seminarista, ao seu irmão Zózimo encontra-se na Carta 

Prefácio do livro “Monsenhor Walfredo, o poeta”. p.13., trás a explicação para o título que deu ao pequeno 

livro “Lágrimas e Risos”. Afirma ser uma coletânea de versos que demonstram como, dos 16 aos 21 anos, 

encontrava-se feliz por poder realizar seu desejo de ser padre, e ao mesmo tempo pesaroso pela saudade 

que era imensa. 
445MEDEIROS, Bianor. Monsenhor Walfredo: o poeta. Brasília Distrito Federal: Centro Gráfico do Senado 

Federal, 1989.p. 30. 
446MEDEIROS, Bianor.Op. cit., p. 66. 
447Id., p. 31. 
448Id., p. 40. 
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A VIDA DIVIDIDA ENTRE RELIGIÃO, EDUCAÇÃO E POLÍTICA 

Com a posse do primeiro Bispo de Caicó, Dom José de Medeiros Delgado, em julho 

de 1941, se torna real a criação e instalação da Diocese de Seridó com sede em Caicó. Inicia-

se juntamente com esse período, a construção do Ginásio Diocesano Seridoense, 

inaugurado em 1º de março de 1942. Tratava-se de um estabelecimento católico de nível 

ginasial e primário, destinado a “proporcionar uma educação humana e cristã à juventude 

masculina do Seridó” 449, tendo o Padre Walfredo Gurgel recebido o cargo de primeiro 

diretor e professor. Seria um momento de oscilação entre inúmeros cargos, como contador, 

administrador da obra em andamento e treinador dos times de futebol, que era uma de suas 

paixões, como está descrito em sua biografia produzida por Bianor Medeiros450. 

 Em 1º de agosto de 1941, o Padre Walfredo Gurgel foi nomeado Consultor Diocesano. 

Em 04 de janeiro de 1942 teve seu cargo de Vigário de Sant’Ana de Caicó renovado por mais 

um ano, e em 24 de dezembro de 1943, Dom José Delgado o nomeou Vigário Geral da 

Diocese de Caicó, o que lhe rendera pouco tempo depois o título de “Monsenhor”451.  

 Ainda observando as páginas do Livro de Tombo do GDS se pode claramente notar 

que, em determinado momento, mais especificamente no ano de 1945, tem início uma nova 

fase da vida de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel. 

 

[...] o Revmo. Padre Manuel da Costa assume a Direção do Ginásio em virtude 

do afastamento do Mons. Walfredo Gurgel que inicia a sua campanha como 

candidato a Deputado Federal 452.  

 

A presença de padres na política levantava algumas controvérsias, em pesquisa 

realizada no ano de 1999, o Padre João de Medeiros Filho observou que: “Dos 63% 

                                                        
449Livro de Tombo do Ginásio Diocesano Seridoense, 1942, p. 1. 
450MEDEIROS, Bianor. Monsenhor Walfredo Gurgel: um símbolo. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 

1976, p. 49-50                                      
451Monsenhor é um título eclesiástico honorifico conferido aos sacerdotes da Igreja Católica pelo Papa. A     

palavra tem origem francesa e, em português, pode ser abreviada como Mons. 
452 Livro de Tombo do GDS, 1942, p. 7. 
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sacerdotes encontrados como militantes políticos, 47 (75%) dentre eles exerciam o 

magistério ativamente, mostrando assim mais um lado de sua liderança e influência sobre 

as comunidades”.453 Sobre isso, ver tabela: 

 

Tabela 1 – Ocupação das Paróquias com padres político 

Diocese Número de 

Paróquias 

Paróquias com 

sacerdotes em 

mandatos 

Número de 

padres com 

mandatos 

% das Paróquias 

com padres 

políticos 

Natal 31 9 35 29 

Mossoró 10 9 19 90 

Caicó 7 5 7 71 

Outras X X 2 X 

Fonte: MEDEIROS FILHO, João. O clero norte-riograndense e sua militância política de 1817 a 1999. Rio 

de Janeiro: Letra Capital, 2005. p. 31. 

 

 

 Isso nos leva a perceber a grande atuação do clero potiguar na política. Monsenhor 

Walfredo Dantas Gurgel foi destaque no que diz respeito ao trabalho desenvolvido em seus 

mandatos, fazendo referência a esse período, o Professor-Historiador Adauto Guerra Filho 

afirma: 

 

O imenso contingente de pessoas agraciadas com suas benesses o olha com 

profunda gratidão. Os devotos da política tecem os melhores elogios a sua 

organização, espírito de luta, capacidade de trabalho, ações visando o bem 

comum indiscriminadamente e principalmente seu maior trunfo que foi a 

probidade. [...] Seu antecessor, Aluízio Alves encontrou o Estado coberto de 

dívidas. Assim mesmo ele cumpriu seu programa, porém não equilibrou o 

erário. Monsenhor, por sua vez, herdou essas dívidas. Nos dois primeiros 

anos ele praticamente nada fez, só pagando dívidas. Logo vieram as críticas. 

Depois os sinais de sua administração começaram a fluir [...].454 

 

                                                        
453MEDEIROS FILHO, João. O clero norte-riograndense e sua militância política de 1817 a 1999. Rio de 

Janeiro: Letra Capital, 2005.p. 29. 
454FILHO, Adauto Guerra. Questionário [Caicó-RN, 14 out 2014]. Entrevistador: João Paulo de Lima Silva. 1f. 

Digitado e manuscrito. In: SILVA, João Paulo de Lima. Monsenhor Walfredo Gurgel: homem de letras, 

palavras e posições. Caicó: UFRN/CERES, 2014. [Projeto de Pesquisa apresentado ao componente curricular 

Laboratório de História I]. 
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 Como percebido, não se tratava de uma carreira alicerçada apenas por momentos 

agradáveis. As críticas eram muitas, e a concorrência política era forte e constante.  

Ao tratar com Monsenhor Ausônio Tércio sobre essa questão e, uma suposta 

hereditariedade política ter levado Monsenhor Walfredo à política, ele discorda e, ao mesmo 

tempo apresenta outra possibilidade quando diz, “Ele era filho de um professor, pela cultura 

que ele tinha em casa, ele pode ter se encantado com a política.” 455 Muito relevante essa 

informação, ainda mais se levarmos em conta as informações obtidas nas leituras 

bibliográficas dessa pesquisa e, expostas no sub-tópico A vida dividida entre religião, 

educação e política, quando o padre João Medeiros Filho apresenta os padres como 

pessoas letradas e dotadas de uma grande vocação ao trabalho, que se fazia refletir nos 

benefícios voltados para o povo. 

 

 MONSENHOR WALFREDO GURGEL: UM POLÍTICO ATUANTE NAS CAUSAS PÚBLICAS 

O período compreendido entre 1945 e 1971 está exposto na biografia de Monsenhor 

Walfredo Dantas Gurgel como aquele que foi o momento onde ele se dedicou mais 

completamente ao povo.  

 Tudo teve início quando em 1945, a convite de membros do Partido Social 

Democrático (PSD), Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel passou a integrar o Diretório 

Regional do partido, com sede em Caicó. Havia agradecido e recusado o convite para 

ingressar na União Democrática Nacional (UDN), visto como o partido possuidor da maioria 

dos votos no Estado. Nesse momento iniciaram as acusações as quais Monsenhor Walfredo 

Dantas Gurgel foi submetido. Ainda em plena campanha para o cargo de Deputado Federal, 

recebeu uma carta do também político Dinarte Mariz, exigindo esclarecimentos sobre fatos 

                                                        
455ARAÚJO, Ausônio Tércio de [Monsenhor]. Entrevista [Caicó-RN, 25 set 2014]. Entrevistador: João Paulo de 

Lima Silva. 2f. Digitado e manuscrito. In: SILVA, João Paulo de Lima. Monsenhor Walfredo Gurgel: homem 

de letras, palavras e posições. Caicó: UFRN/CERES, 2014. [Projeto de Pesquisa apresentado ao componente 

curricular Laboratório de História I]. 
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que envolviam a conduta do padre. Seriam eles: acusação de ter sido chamado, no governo 

de Getúlio Vargas, como suspeito de atividades quinta-colunistas456; a acusação de 

Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel ser desobediente às determinações de Dom José 

Delgado, Bispo de Caicó, e de estar fazendo propaganda política no Ginásio Diocesano 

Seridoense. Esse poderia ser um motivo para sérias desavenças em sua carreira política, mas, 

ele rebateu as acusações sem causar dano algum a sua pessoa. Em um trecho de carta de 

enviada a Dinarte Mariz, no dia 2 de setembro de 1954 ele comenta sobre as acusações: 

 

Caro amigo Dinarte 

Saudações cordiais. 

Não me causaram surpresa os dizeres de sua carta de 27 de agosto. O que 

você me diz, já o dissera antes, em palestras a amigos nossos. [...] Sobre 

pretensas atividades quinta-colunistas, pelas quais fui chamado a 

comparecer perante a polícia do Dr. Getúlio Vargas, você está enganado. A 

Polícia era do Dr. Rafael Fernandes, seu correligionário, e o motivo não era 

quinta-colunista, como você bem sabe. [...] Você fala, ainda, sobre 

recomendações do Exm° Sr. Bispo aos vigários, por mim desrespeitadas. 

Neste particular, só ao Sr. Bispo tenho que prestar contas das atitudes que 

assumir, e não a leigos que se dizem católicos e não praticam a Religião.

 Espero, que você não repetirá mais os conceitos falsos que vem 

constantemente emitindo sobre minha pessoa e minhas atitudes, baseado 

em informações tendenciosas e sem escrúpulo. Em campos opostos, 

mantenhamos os nossos pontos de vista dentro das normas da ética política, 

sem ataquem pessoais, sem explorações pequeninas. Sei que como eu, você 

está animado pelo desejo de ser útil à nossa terra.457 

 

 Na maioria das vezes foi assim, com essa total sobriedade e respeito, que Monsenhor 

Walfredo Dantas Gurgel tratou desde o início todos os seus adversários políticos, ganhando 

sempre o respeito, até mesmo deles. 

                                                        
456 É um termo usado para se referir a grupos clandestinos que trabalham dentro de um país ou região, 

ajudando a invasão armada promovida por outro país em caso de guerra internacional, ou facção rival no 

caso de uma guerra civil. Por extensão, o termo é utilizado para designar todo aquele que auxilia a ação de 

forasteiros, mesmo quando não há previsão de invasão. 
457MEDEIROS, Bianor. Monsenhor Walfredo Gurgel: um símbolo. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 

1976. p.64-66. 
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 Além de Deputado Federal em 1945, foi suplente ao mesmo cargo em 1950 e, Vice-

Governador em 1960 concorrendo pela chapa de Aluízio Alves, sendo participante da 

Cruzada da Esperança458. Renunciou em 1962, quando concorreu ao cargo de Senador, 

tendo sido eleito com uma quantidade expressiva de votos. Em 1965, Monsenhor Walfredo 

Dantas Gurgel foi eleito Governador. Vale lembrar que ele foi o último político eleito no 

Estado através do voto direto. Isso se deu devido à implantação do regime militar e iria 

permanecer até 1982. 

 A vida política de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, ficou conhecida como um 

exemplo de dedicação a ser seguido. Isso se reflete nas obras inauguradas por ele. Podemos 

citar algumas dessas realizações encontradas na biografia elaborada por Bianor Medeiros, 

bem como algumas citadas pela senhora Marly Medeiros459, sendo elas: pavimentação e 

restauração de estradas, em todas as direções do Estado; casas populares; construção de 

escolas para a comunidade carente; Biblioteca Câmara Cascudo, em Natal; melhoriasna 

Fundação José Augusto, transformando em centro de estudos; grande projeção da 

agricultura, com a construção de parques e armazéns, gerando a partir disso, uma melhoria 

nos rebanhos e sua produção leiteira. Por sinal, um desses parques foi inaugurado em Caicó 

durante o mandato de Governador de Monsenhor Walfredo Gurgel. Antes se chamava 

Parque de Exposições do Seridó, e hoje leva o nome do ex-governador. Além destas obras, 

foram feitos investimentos na área de beneficiamento de algodão, expansão das agências 

do Banco do Rio Grande do Norte, criação da CAERN, TELERN, Quartel da Polícia em Caicó, 

e um total de 25 pontes interligando o Estado, entre elas a maior de todas, Ponte de Igapó, 

sobre o Rio Potengi, o que lhe rendeu o apelido de “o Governador das Pontes”. E dentre 

tantas obras, não podemos deixar de elencar aquelas que deram maior evidência ao Seridó 

                                                        
458 Coligação partidária, formada pelo PSD, PTB, PCB, PRP, PTN e dissidentes da UDN.Tinha o objetivo de 

reformular os processos administrativos, dinamizar a administração pública e criar as condições básicas para 

iniciar a industrialização, começando, dessa maneira, o desenvolvimento do Estado. Uma vez que o mesmo 

se encontrava totalmente desorganizado financeiramente devido o governo Dinarte Mariz. 
459  A senhora Marly Medeiros Gentil atuou ao lado de Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel como secretária 

pessoal durante o seu mandato de Governador. 
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e, até hoje são vistas como essenciais. São elas: a construção do Hospital Pronto Socorro em 

Natal, responsável por atender moradores de municípios vizinhos, e que hoje tem o seu 

nome, e o avanço da eletrificação, que levou a energia de Paulo Afonso460 a quase todas as 

cidades do Seridó. Sendo que anterior a isso, apenas duas cidades possuíam energia elétrica 

o dia inteiro, Mossoró e Natal.  

 No ano de 1971, Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel entregou o governo do Estado 

ao seu sucessor, José Cortez Pereira de Araújo. No mesmo ano, foi diagnosticado com um 

câncer no pulmão, o mesmo que o levou a falecer no dia 4 de novembro do mesmo ano, 

aos 62 anos. Faleceu na sua residência, na cidade de Natal, no entanto, seu corpo foi trazido 

para Caicó, sua cidade de origem e, sepultado na Catedral de Santana, a mesma onde ele 

durante anos se dedicou a vida religiosa. Sobre ele, muitos depoimentos dedicados são 

feitos até hoje. Sobre o câncer que o vitimou, Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo relatou: 

 

Dentro do grande número de virtudes e boas referências que a gente pode 

apresentar de Walfredo Gurgel, professor, político, etc., existe uma coisa que 

me cansava, era o apego ao cigarro. Um apego tão perigoso, que o ajudou a 

levar a morte. Ele não conseguiu perceber que o cigarro era uma chaga como 

outras muitas.461 

 

 

Foram muitas as mensagens de pesar e homenagens atribuídas ao representante do 

Estado. E foi através destas, que o povo, ao qual Monsenhor Walfredo tanto serviu, pôde ter 

a certeza que perdeu um dos seus representantes mais atuantes até então. Espera-se que 

os caicoenses dêem continuidade a demonstração prestigiosa de fatos evidenciados sobre 

a vida desse homem simples, mas que se tornou ao mesmo tempo importante.462 

                                                        
460OComplexo Hidrelétrico de Paulo Afonso é um conjunto de usinas, localizado na cidade de Paulo Afonso, 

formado pelas usinas de Paulo Afonso I, II, III, IV e Apolônio Sales. 
461ARAÚJO, Ausônio Tércio de [Monsenhor]. Entrevista [Caicó-RN, 25 set 2014]. Entrevistador: João Paulo de 

Lima Silva. 2f. Digitado e manuscrito. In: SILVA, João Paulo de Lima. Monsenhor Walfredo Gurgel: homem 

de letras, palavras e posições. Caicó: UFRN/CERES, 2014. [Projeto de Pesquisa apresentado ao componente 

curricular Laboratório de História I]. 
462 Para os limites do artigo não será possível se aprofundar temporariamente nas questões referentes ao tema. 
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 Os discursos biográficos, geralmente demonstram o encerramento de uma jornada e 

iniciam outra historicamente, mostrando antes de tudo os feitos de alguém. Figuras como 

Monsenhor Walfredo Dantas Gurgel, padre, educador e político, são responsáveis por, a 

partir de suas histórias, construírem abordagens essenciais para a conservação e propagação 

da história local. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O propósito principal deste trabalho foi de apresentar e analisar a relevância de um 

vulto histórico da região Seridó, focando na sua atuação como representante do clero, da 

docência e nos principais cargos da política estadual, por meio de uma abordagem da 

História Oral, da História do Discurso e da Biografia.  

Dentro  das especificidades da História Social e História Política, Monsenhor Walfredo 

Dantas Gurgel aparece como um agregador de saberes, sendo que esses sempre utilizados 

de forma sábia e ordeira. No mais, o Domínio Temático, História das Personalidades 

Religiosas ao qual está inserido, nos dá uma larga e clara demonstração de como foi o 

processo de amadurecimento pessoal e religioso do personagem em questão. 

Entendemos que ainda há muito que ser pesquisado na área da Biografia de 

personalidades locais, pois, os fatos referentes a estas, é muito mais do que uma 

argumentação histórica fortalecida pelas questões de prestígio social. 
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NA RIBEIRA DO PIRANHAS NASCE UMA FLOR: UMA ANÁLISE ACERCA 

DA FIGURA DE MARGARIDA CARDOSO, A BENFEITORA DA CAPELA DE 

NOSSA SENHORA DOS AFLITOS (SÉCULOS XVIII-XIX)463 
 

Arthur Antunes Coimbra de Oliveira Santos464 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa está inserida no campo da História Social, e investiga quem foi 

Margarida Cardoso e a sua importância para a história do atual município de Jardim de 

Piranhas, sobretudo, sua ligação com o surgimento da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. 

Parte dos escritos existentes em Jardim de Piranhas sobre Margarida Cardoso, a exemplo de 

um livro de autoria de Alcimar da Silva Araújo, Erivan Sales de Araújo e José Macário de 

Medeiros465, a colocam na posição de uma mulher detentora de grandes riquezas e doadora 

das terras onde hoje está localizada a referida cidade. 

Inicialmente, procedemos a uma revisão da literatura relacionada à temática da 

pesquisa, nesta perspectiva demos ênfase a obras que tratam da história de Jardim de 

Piranhas, a exemplo do livro de Araújo, Sales e Medeiros. Autores como Igor Rasec Batista 

de Azevedo e Maria Luiza de Medeiros Galvão (2012)466, possibilitam o entendimento dos 

agentes que fizeram parte da construção territorial de Jardim de Piranhas/RN, ressaltando 

características históricas. Dom Adelino Dantas (1962)467, que aborda, dentre outras 

temáticas, o surgimento dos primeiros templos religiosos na região da ribeira do Seridó, nos 

                                                        
463 Artigo científico apresentado no IV Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus de Caicó. 
464 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: arthurdecoimbra@gmail.com. 
465 ARAÚJO, Alcimar da Silva; ARAÚJO, Erivan Sales de; MEDEIROS, José Macário de. Jardim de Piranhas ontem 

e hoje. Brasília: Gráfica do Senado, 1994. 
466AZEVEDO, Igor Rasec Batista de; GALVÃO, Maria Luiza de Medeiros. A (re) construção do território urbano 

da cidade de Jardim de Piranhas/RN na segunda metade do século XX. In: CONGRESSO NORTE NORDESTE DE 

PESQUISA E INOVAÇÃO. 7., 2012, Palmas-Tocantins. Anais...Tocantins.  
467 DANTAS, José Adelino. Homens e fatos do Seridó antigo. Garanhuns: O Monitor, 1962. 
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permitiu entender alguns aspectos a respeito da Capela erigida sob invocação de Nossa 

Senhora dos Aflitos, datada de 1710. 

Na obra de Araújo, Sales e Medeiros, podemos encontrar o que seria, segundo a 

historiografia local, o mito de origem de Jardim de Piranhas, contado através da oralidade e 

perpassado por entre as gerações: 

 

[...] vinham três vaqueiros com uma grande maromba de gado, percorrendo 

uma estrada que lhes permitia chegar ao rio Piranhas. Ali chegando 

depararam-se com uma grande quantidade d’água descendo rio abaixo, e 

que aumentava cada vez mais. Sentindo que a viagem não podia prosseguir, 

um dos vaqueiros disse para os outros ser melhor acampar, já que o rio não 

dava passagem. Entretanto, os outros vaqueiros não concordaram com a 

idéia, e resolveram ir adiante, mesmo sabendo dos perigos que poderiam 

enfrentar. Disseram ao companheiro que iriam atravessar o rio a qualquer 

custo, pois precisavam entregar o rebanho de gado no menor espaço de 

tempo possível. (ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, p. 11) 

 

 Um ato corajoso, pois o rio Piranhas não era apenas conhecido por suas águas 

caudalosas. Nele havia, também, cardumes de piranhas, peixe que dá nome ao rio. Em meio 

a travessia os três vaqueiros foram surpreendidos pela força da correnteza que começou a 

arrastá-los: 

 

Quando chegaram no meio dele, aconteceu o esperado: as águas caudalosas 

começaram a arrastar todos para o fundo, descendo rio abaixo. O vaqueiro 

que discordara dos companheiros, cansado de tanto lutar contra a fúria das 

águas e já quase se afogando, agarrou-se a alguns galhos que vieram à tona 

e, olhando para o céu, fez uma prece: pediu a Nossa Senhora que lhe valesse 

naquele momento de aflição, fazendo com que ele, o rebanho e seus 

companheiros fossem salvos. Caso a prece fosse ouvida, prometeu erguer 

uma capela em sua homenagem. (ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, pg. 11) 

 

 Para a surpresa dos vaqueiros, todo o rebanho foi salvo, homens e animais 

conseguiram transpor o Piranhas. Chegando à margem, o vaqueiro que havia feito a 
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promessa contou aos demais. A decisão dos condutores da maromba468 foi pelo 

cumprimento da mesma. É neste momento que a figura de Margarida Cardoso emerge, 

segundo Araújo, Sales e Medeiros: 

 

Tangeram o gado com o propósito de que no local onde o rebanho parasse 

fosse erguida a capela. O rebanho parou onde hoje encontra-se a Igreja 

Matriz, por volta de 1710. Fizeram o rodeio e um deles foi procurar o 

proprietário das terras para contar o milagre acontecido e receber a 

permissão para construir a capela. Encontrou-se com Margarida Cardoso 

que, além de lhes conceder permissão, ajudou-lhes no cumprimento da 

promessa, facilitando-a por todos os meios que estavam ao seu alcance. 

(ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, pg. 12) 

 

 A partir desse momento, Margarida Cardoso emerge como sendo a doadora das 

terras onde foi erguida a Capela sob invocação de Nossa Senhora dos Aflitos, e passou a 

perpetua-se na história do município de Jardim de Piranhas como sendo fundamental para 

que tal feito fosse alcançado. Além disso, segundo a historiografia local, “num gesto de 

gratidão, ofertou-lhes suas jóias (uma volta e um par de brincos, chamados de brasileiras).” 

(ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, p. 12), para a imagem que veio a fazer parte do altar da 

Capela. 

Numa perspectiva teórica, utilizamos a obra de Luiz Felipe Miguel (1998)469, na qual 

o autor aborda o conceito de mito político. Entendemos como mito, uma narrativa 

explicativa de como algo surgiu, podendo estar ligado aos costumes, uma instituição social 

ou ao sagrado. Dessa forma, a figura de Margarida Cardoso, segundo a historiografia local, 

se entrelaça com a história da fundação da Capela erguida em terras jardinenses, datada de 

1710, e a partir daí passa a ser perpassada por entre as gerações, pela memória, ganhando 

novas roupagens. 

                                                        
468 Manada de bois. 
469 MIGUEL, Luis Felipe. "Em torno do conceito de mito político". Dados, vol. 41, nº 3. Rio de Janeiro, 1998, 

pp. 635-61. 



 

490 

 

 Utilizamos a obra de Muirakytan Kennedy de Macêdo (2007)470, que nos permitiu 

entender melhor o contexto de época (séc. XIX) da pesquisa a partir da relação entre o 

cabedal e o cotidiano familiar na região Seridó potiguar. 

 Metodologicamente, procedemos a uma análise das fontes a partir da abordagem da 

História do Discurso, discutido por José D’Assunção Barros (2009)471, refletindo sobre o 

contexto social de produção, quem as produziu e como foram produzidas, buscando 

perceber os vários sentidos que poderiam estar presentes no corpo textual das fontes. 

Utilizamos, também, Ciro Flamarion S. Cardoso (1994)472 para o aprofundamento da análise 

crítica das fontes, efetuando, segundo o autor, a crítica externa e interna das fontes 

documentais, buscando entender sua procedência, veracidade, aspectos linguísticos do 

período, exatidão e sinceridade, tendo em vista que os fatos históricos encontram-se 

misturados no corpo textual dos documentos. 

 Com o intuito de comprovarmos nossas hipóteses, utilizamos fontes pertencentes a 

duas tipologias, as judiciais e as paroquiais. As fontes judiciais dizem respeito aos inventários 

de Margarida Cardoso (1826) e o de seu esposo Sebastião Gonçalves de Araújo (1798), 

localizados no Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC, CERES, campus de 

Caicó/RN, através dos quais vários aspectos referentes à figura de Margarida Cardoso e seu 

cabedal puderam ser problematizados. Foram utilizados os registros de morte da senhora 

Cardoso e de seu esposo, datados de 1819 e 1788, respectivamente, encontrados no Livro 

de Óbitos número 2 e 1, respectivamente, da Freguesia do Seridó localizados, neste caso, 

                                                        
470 Macêdo, Muirakytan Kennedy de. Rústicos cabedais: patrimônio e cotidiano familiar nos sertões do Seridó 

(Séc. XVIII) / Muirakytan Kennedy de Macêdo. - Natal, RN, 2007. 286 f. 
471 BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens / José D’Assunção Barros. 6. 

ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
472 CARDOSO, Ciro Flamarion. O método científico em História. In:_____. Uma introdução à história. 10.ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. p. 50-80. 
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no site FamilySearch473, que possibilitaram o acesso a mais informações a respeito da “mais 

ilustre mulher jardinense” (ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, p. 16) 

 O trabalho encontra-se dividido no decorrer de dois tópicos. No primeiro, intitulado 

“Margarida Cardoso e a Capela: o mito que perpassa gerações”, discutimos a relação dessa 

senhora com o surgimento da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, com base na análise de 

seu inventário e registro de óbito, e o segundo, intitulado “A importância da senhora 

Cardoso para Jardim de Piranhas”, onde a discussão gira em torno da importância que 

Margarida Cardoso adquiriu na história de Jardim de Piranhas. 

 Dessa forma, buscamos analisar fatos da história de Jardim de Piranhas trazendo a 

lume novos aspectos que possibilitem a problematização da figura de Margarida Cardoso e 

a construção da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. 

 

MARGARIDA CARDOSO E A CAPELA: O MITO QUE PERPASSA GERAÇÕES 

Segundo a obra de Araújo, Sales e Medeiros, Margarida Cardoso aparece na 

historiografia local como uma mulher que durante sua vida acumulou cabedal. Foi a 

responsável pela construção da Capela sob invocação de Nossa Senhora dos Aflitos, oriunda 

da promessa dos três vaqueiros que conseguiram transpor o rio Piranhas em segurança, 

facilitando-a pelos meios que estavam ao seu alcance, que vão desde a doação das terras 

onde o templo religioso foi erguido até a doação de joias para a Santa. 

 Apesar da importância dada a senhora Cardoso, com exceção do que traz a 

historiografia local, pouco se sabe sobre ela. Quem foi Margarida Cardoso? Qual a sua 

ligação com a Capela? Qual a sua importância para Jardim de Piranhas?. São 

questionamentos que ecoam por entre as eras sem que aja problematização a respeito. 

Desde muito tempo, a história dos três vaqueiros abordada na introdução dessa pesquisa, 

tem sido perpassada como a narrativa oficial para o “surgimento” do município. 

                                                        
473 FamilySearch, historicamente conhecido como a Sociedade Genealógica de Utah, fundada em 1894, dedica-

se à preservação de registros da família humana. Fonte: https://familysearch.org/about. 
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 Para conhecermos melhor essa senhora analisamos o inventario de seu esposo 

Sebastião Gonçalves de Araújo, falecido em 1978, sepultado na Capela de Nossa Senhora 

dos Aflitos, das grades para cima, ou seja, próximo ao altar. Dessa forma, o capitão, como 

aparece em seu registro de óbito, foi um indivíduo que adquiriu importância no período em 

que viveu, sendo uma prática comum o sepultamento de figuras importantes próximo ao 

altar de templos religiosos. 

 Sebastião Gonçalves era detentor de muitos bens, como por exemplo, ouro, prata, 

metais menos valiosos, escravos e uma sorte de animais, como vacas, cabras e cavalos. 

Possuía uma propriedade denominada de Barra de Baixo, herdado por Margarida Cardoso 

no ato de partilha, e uma sorte de terras de criar gado chamada Ilha Grande. Algo que chama 

a atenção, é o dote, no valor de 37$800, dado a sua filha Maria da Costa, casada com Manoel 

Alves de Sena, um costume praticado em famílias ricas. 

 Através dos inventários, podemos perceber que a senhora Cardoso herdou parte dos 

bens de seu esposo, porém, o montante recebido esvaiu-se rapidamente. Os bens, metais 

valiosos, gado e terras, declarados demonstram uma Margarida Cardoso que não acumulou 

tanto cabedal quanto se pensava pela historiografia local. Em seu inventário, a título de ouro, 

prata e dinheiro, nada pode ser encontrado, as terras correspondentes ao sítio Barra de Baixo 

permaneceram sob sua posse até o momento de sua morte. Percebe-se através das fontes 

que a figura de Margarida Cardoso se distancia daquilo presente na historiografia. 

 Desde muito tempo, a figura de Margarida Cardoso está atrelada a construção da 

Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, como sendo sua benfeitora. Um dos primeiros escritos 

que traz informações a respeito do templo religioso erigido onde hoje se localiza a cidade 

de Jardim de Piranhas, e tido pela historiografia local como centro do então povoado, pois 

“Na época, o povoado resumia-se à capela recém construída e algumas cassas construídas 

ao seu redor.” (ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, p. 17), diz respeito a obra de Dom José 

Adelino Dantas (1961). 
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 Dantas ressalta, quando discute em que ano teria surgido a primeira capela do Seridó, 

que a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos é uma das mais antigas, datada de 1710, 

tomando por base um tijolo que traz a seguinte datação: “20 de JL de 170X [...] Êsse tijolo 

mede trinta centímetros de comprimento e cinco de altura e é de cozimento muito antigo. 

A grafia da inscrição é rude e característica da época.” (DANTAS, 1961, p. 29), encontrado 

em uma das reformas realizadas nesse templo, mais precisamente em 1956. De fato, várias 

reformas foram realizadas ao longo do tempo na Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos, 

segundo a historiografia local. 

 Segundo Araújo, Sales e Medeiros, tais reformas ocorreram devido ao crescimento 

do povoado. A Capela devia atender a demanda populacional crescente e neste sentido 

passou a ampliar seus espaços, inicialmente, o vão principal foi modificado e abriram-se 

portas e janelas. Em 1878 foi construído um corredor no lado esquerdo. Já como Igreja de 

Nossa Senhora dos Aflitos, entre os anos de 1954 e 1956, uma profunda reforma tratou de 

reformular seus traços arquitetônicos, suas formas barrocas foram postas de lado frente aos 

traços modernos que tomaram conta de sua arquitetura. 

 Durante essa reforma, segundo Dantas, foi encontrado, em meio ao entulho 

ocasionado pela demolição de uma parede, o tijolo com a inscrição que passou a ser tida 

como a data de fundação da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos.   

  Porém, vale ressaltar, que várias possibilidades podem ser observadas quanto a 

datação desse artefato. No século XVIII era comum a reutilização de materiais de construção, 

como por exemplo tijolos, em novas construções, dessa forma, existe a possibilidade da peça 

de barro encontrada durante a reforma de 1956 ter sido trazida de outra construção mais 

antiga. Assim, neste possível cenário, o tijolo corresponderia a datação de uma construção 

mais antiga e foi incorporada como sendo o ano em que a Capela de Nossa Senhora dos 

Aflitos foi erguida, colocando-a como uma das mais antigas do Seridó. 
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 Tendo em vista a importância desse artefato para a história de Jardim de Piranhas, 

submete-lo a testes capazes de detectar a sua antiguidade permitirá o entendimento de 

aspectos pertinentes a construção da Capela. 

 Caso a datação do tijolo seja confirmada, o templo religioso da Senhora dos Aflitos 

passa a ter como data de sua fundação o ano de 1710, e um novo empasse surgirá no âmbito 

da história do município de Jardim de Piranhas. Segundo Araújo, Sales e Medeiros, a 

benfeitora da Capela foi Margarida Cardoso, porém, a partir do seu registro de óbito, 

encontrado no livro de óbito número 2, da Freguesia do Seridó, constatamos que sua morte 

deu-se no ano de 1819, aos 90 anos de idade. Dessa forma, através de sua idade e do ano 

de sua morte conseguimos chegar ao ano de nascimento da senhora Cardoso, 1729. 

 Assim, caso a datação do tijolo se confirme, Margarida Cardoso não poderia ter sido 

a doadora das terras onde a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos foi construída, da mesma 

forma que não pode ter sido sua benfeitora, pois teria nascido 19 anos depois de sua 

construção. 

 

A IMPORTÂNCIA DA SENHORA CARDOSO PARA JARDIM DE PIRANHAS 

 Margarida Cardoso certamente foi uma figura importante no período em que viveu, 

o seu sepultamento próximo ao altar da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, segundo o 

livro de óbito da Freguesia do Seridó, é um dos indícios que nos levam a essa conclusão. 

Nesse período, pessoas importantes costumavam ser sepultadas no interior de templos 

religiosos, próximo ao altar. 

 Porém, a importância dada pela historiografia local a sua figura não corresponde a 

que encontramos analisando as fontes. Tomamos contato com uma Margarida Cardoso sem 

muitos bens e detentora de uma riqueza não muito grande. Tomando por base o cabedal 

de indivíduos que viveram no século XIX, como por exemplo, Manoel Gonçalves Rabelo, 

através do testamento presente em seu inventário, residente na fazenda da Batalha na 
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Ribeira do Piranhas, encontramos uma grande discrepância quando comparamos os dois 

cabedais. 

 Manoel Gonçalves Rabelo era detentor de muitas posses, como por exemplo, terras 

e gado. Em seu testamento o mesmo declara haver mil e duzentas cabeças de gado na sorte 

de terras de criar gado denominado Riacho do Parahá, além disso, afirma possuir mais 

duzentas cabeças no sítio Lagoa Rachada, pertencente a Manoel Martins Campos e 

posteriormente comprado por Rabelo. 

 Percebemos, através da comparação do inventário de Margarida Cardoso e o 

testamento de Manoel Gonçalves Rabelo, que a senhora que se perpetuou na memória da 

população jardinense, como sendo uma figura que acumulou cabedal, não é tão rica quanto 

a historiografia local imaginava. A senhora Cardoso, quando comparada com outros 

indivíduos de sua época, que acumularam riquezas, não possui muitos bens. 

 Como vimos anteriormente, não encontramos ouro ou prata no inventário de 

Margarida Cardoso. Também não possuía cabeças de gado. Os principais bens que fazem 

parte do inventário correspondem ao sítio Barra de Baixo, no valor de 80$000, uma casa 

velha de taipa, com quatro portas e cobertura com telhas, avaliada em 16$000, além disso, 

um escravo, cabra, doente, com setenta anos de idade, vendido por 50$000 reis. 

 Segundo a historiografia local, a importância de Margarida Cardoso para a história 

do município de Jardim de Piranhas está relacionada ao auxílio prestado na construção da 

Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, como abordam Araújo, Sales e Medeiros: 

 

Por volta de 1710, doou um terreno para a construção de uma capela, 

erguida sob a invocação de Nossa Senhora dos Aflitos. Muito devota da 

Virgem Maria, antes de morrer, não tendo para quem deixar a herança, doou 

todo o seu patrimônio à nossa Padroeira. (ARAÚJO, SALES, MEDEIROS, 1994, 

p. 17) 

 

 Todavia, tomando por base a possibilidade de que realmente ocorreu uma doação 

de terras para que a Capela fosse construída, em seu inventário não há registro de doações 
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de terras, o que nos leva a pensar que Margarida Cardoso não esteve envolta nas ações que 

possibilitaram a construção de uma Capela onde hoje está localizada a cidade de Jardim de 

Piranhas. 

 A senhora Cardoso perpetuou-se por entre a memória dos moradores, através da 

oralidade, a partir de grandes feitos locais que envolveram a religiosidade. Neste sentido, a 

fé daqueles que habitaram a região onde hoje está localizada a cidade de Jardim de Piranhas, 

no século XIX até os dias atuais, foi um grande catalizador que possibilitou o surgimento do 

mito Margarida Cardoso. 

 A necessidade de justificar o mito de Margarida Cardoso por entre as gerações 

contribuiu para que novas nuanças fossem incorporadas a sua história. Essa especificidade 

ocasionou a discrepância entre a senhora Cardoso que, segundo a historiografia local, esteve 

envolta na construção da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, encontrada, por exemplo, 

na obra de Araújo, Sales e Medeiros, e a que encontramos analisando as fontes. 

 Hipoteticamente, quanto a sua importância, caso a contribuição da senhora Cardoso, 

no que diz respeito a construção da Capela, for comprovada através de pesquisas 

posteriores, um precedente importante passa a fazer parte da história do município de 

Jardim de Piranhas, pois seria uma das poucas cidades que teve a presença de uma mulher 

em meio a fundação de um templo religioso, lugar, comumente, ocupado por figuras 

masculinas. 

Como foi dito antes, Margarida Cardoso foi uma figura importante, de alguma forma, 

no período em que viveu, porém, não da maneira que a historiografia local, através da 

oralidade, ressalta, colocando-a como doadora das terras onde a Capela de Nossa Senhora 

dos Aflitos foi erguida, pois a senhora Cardoso, a partir das fontes, nasceu depois desse 

evento histórico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar do esforço empreendido para se conhecer melhor Margarida Cardoso, muito 

ainda falta ser respondido. Existem vários questionamentos que precisam ser vistos no que 

diz respeito a construção da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos e a participação da 

senhora Cardoso em sua construção. 

 Dessa forma, a história abordada na obra de Araújo, Sales e Medeiros, baseada na 

tradição oral, pode ser encarada como um mito de origem, ou seja, uma história que foi se 

perpetuando, pela memória, ganhando novas roupagens na medida em que era necessário 

explica-la para as novas gerações, tendo como principal personagem Margarida Cardoso. 

 Bloch (2001)474, ressalta a história problema, para que exista história deve existir 

problemas. Dessa forma, em nossa pesquisa, não objetivamos criar uma “versão oficial” para 

a história do município de Jardim de Piranhas, buscamos, em grande medida, problematizar 

os vários aspectos que compõem a figura de Margarida Cardoso e a Construção da Capela 

de Nossa Senhora dos Aflitos. 

 Muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Para que isso seja possível será 

necessário o aprofundamento da pesquisa e a utilização de mais fontes, como por exemplo, 

o livro de tombo da Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos. Além disso, a contribuição dada 

por pesquisas desenvolvidas pela nova geração de historiadores é de suma importância para 

se conhecer melhor Margarida Cardoso, os primórdios da Capela e a história de Jardim de 

Piranhas. 

  

FONTES 
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DONATILLA DANTAS: A RECONSTRUÇÃO DAS MEMÓRIAS DA 

“CANDANGA SERIDOENSE” (1940 – 1980)  
 

Délis Luana de Medeiros475 

 

INTRODUÇÃO 

A biografia é o meio pelo qual a maioria das pessoas busca “conhecer” a vida e o 

cotidiano de personalidades de todo o mundo. Contudo, ela nem sempre foi vista como 

algo que nos ajudasse a interpretar uma sociedade. Inicialmente, na Antiguidade grega, se 

privilegiava o estudo da vida no coletivo dos cidadãos, pois, exaltar a vida de um sujeito 

entre tantos, implicaria em um desequilíbrio na democracia da sociedade, dando a 

impressão de que um indivíduo exercia mais poder do que os demais. Foi no século IV que 

o gênero biográfico difundiu-se com mais intensidade, especialmente em culturas 

helenísticas. Para Tucídides, cabia aos biógrafos, ao contrário dos historiadores, não 

encontrar testemunhos confiáveis capazes de atestar o que realmente aconteceu, mas 

construir narrativas sobre personagens reais que transmitem lições de vida aos leitores, 

ainda que à custa do sacrifício da verdade.476  

Até meados do século XVIII não se costumava biografar indivíduos, mas sim a grupos, 

ou no máximo nobres ou sujeitos considerados de suma importância para a História, 

raramente a pessoas comuns. As discussões acerca da biografia passaram por diversas 

mudanças ao decorrer dos tempos. Atualmente, para muitas pessoas, o prazer de ler uma 

biografia é pelo seguinte fato de que, ao lê-las sentem-se como se estivessem projetados 

em outras vidas, em diferentes tempos, outros destinos e de retornarem ao presente após a 

                                                        
475 Graduada do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: delisluana@outlook.com  
476 SCHMIDIT, Benito Bisso. História e Biografia. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs). Novos 

domínios da História. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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viagem. A biografia possibilita as pessoas de escreverem sobre a vida de um sujeito e ela 

pode ser lida em diferentes épocas da vida. 

No Brasil o gênero biográfico teve seu início a partir do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, durante o reinado do Imperador Dom Pedro II477. Nos 

dias atuais encontramos diversas produções de biografias e de pessoas que discutem sobre 

essa abordagem478.  

Donatilla Dantas foi uma pessoa simples, filha e bem feitora da cidade de Carnaúba 

dos Dantas, situada na região Seridó do Estado do Rio Grande do Norte/RN, desde o tempo 

em que ainda era uma vila ligada ao município de Acari, por volta do ano de 1947, que 

obteve grande prestígio social quando foi morar no Rio de Janeiro e em Brasília. Apesar das 

diversas contribuições479 para o desenvolvimento de sua terra natal, pouco se conhece a 

respeito da sua vida e da importância de sua obra para a contribuição da formação da cultura 

carnaubense. Partindo dessa carência de informações, questionamentos surgiram acerca da 

história de Donatilla Dantas. Assim, este trabalho visa o estudo sobre a vida da referida 

mulher, no intuito de tornar pública e conhecida como foi a sua trajetória de vida. Buscamos 

conhecer desde a sua infância até a realização profissional entre os anos de 1940 a 1980. 

Para que fosse possível conhecer e pesquisar sobre este tema, fizemos usos de fontes 

de tipologias bibliográficas, epistolográficas e escritas. Para conhecer a maneira como 

Donatilla Dantas fala sobre a sua vida e o seu cotidiano, bem como compreender quais eram 

os sentimentos empregados sobre os momentos que ela vivenciou e como eram narrados 

                                                        
477 SCHMIDIT, Benito Bisso. 2012. p. 199 
478 Um exemplo acerca de pessoas que discutem sobre a abordagem do gênero biográfico, é a pesquisa do 

jornalista Sergio Vilas Boas, que dialoga com diversos outros autores sobre a biografia de sujeitos individuais, 

como também acerca da motivação e importância destas.  

BOAS, Sergio Vilas. Biografia & biógrafos: jornalismo sobre personagens. – São Paulo: Summus Editorial, 

2002. 
479 Fundação da Biblioteca Pública “Donatilla Dantas” (1947, tendo prédio próprio em 1956) e do Horto Florestal 

(1956) em Carnaúba dos Dantas. Fonte: DANTAS, Donatilla. Carnaúba dos Dantas – Terra da Música. Brasília: 

H. P. Mendes, 1987. 
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inicialmente analisamos um dos seus diários pessoais480. Seguidos das fontes 

epistolográficas, ou seja, cartas de correspondências481, sendo seis ao todo, das quais duas 

com João Henrique Dantas e uma com Alberto José Dantas, seus familiares carnaubenses; 

duas com Umberto Peregrino, amigo potiguar, professor, poeta, escritor e general que 

residia no Rio de Janeiro; e uma com Luis da Câmara Cascudo, professor e escritor potiguar 

residente em Natal/RN. Servindo de ponte com as fontes já mencionadas, que inicialmente 

eram privadas para a autora, usamos uma obra482 feita sobre a sua terra natal, de maneira 

que nos auxiliasse na compreensão de seus motivos e objetivos acerca da cultura 

carnaubense. 

.A abordagem que nos forneceu o suporte para analisar as fontes que sustentam esta 

pesquisa e alcançar os seus objetivos, nos possibilitando perceber os aspectos externos e 

internos dos textos para assim compreender a sociedade em que Donatilla Dantas estava 

inserida, foi a da História do Discurso, entendida como a historiografia que visa analisar os 

discursos contidos em textos a fim de compreender quem os produziu483 

 O estudo acerca da vida dessa mulher, bem como as discussões sobre a sua 

personalidade e objetivos almejados no decorrer de sua história, encontram-se divididos 

nesta pesquisa em dois tópicos. No primeiro, intitulado “Infância e carreira: da menina de 

rua à mulher influente”, fazemos uma apresentação da vida de Donatilla Dantas com base 

na sua própria narração de vida, cruzando com a sua escrita em seu livro Carnaúba dos 

Dantas – Terra da Música484, buscando-os compreender através da discussão teórica sobre 

o conceito de memória, o arquivamento do eu, trabalhado por Philippe Artiéres485. 

                                                        
480 DANTAS, Diário Nº1, Rio de Janeiro, 1948-1961. Acervo da Biblioteca Pública “Donatilla Dantas”, Carnaúba 

dos Dantas, RN. 
481 Acervo da Fundação Cultural e Educativa Donatilla Dantas. 
482 DANTAS, Donatilla. Carnaúba dos Dantas – Terra da Música. Brasília: H. P. Mendes, 1987. 
483 BARROS, José D’Assunção. O campo da História: especialidades e abordagens. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009. 
484 DANTAS, 1987. 
485 ARTIÉRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 1998. 
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No segundo tópico, intitulado “Poetisa e visionária: uma mulher à frente do seu 

tempo” discutimos a respeito do caráter idealista de Donatilla Dantas e que efeito este surtia 

sobre as pessoas que a rodeavam. Aqui também analisamos os vínculos sentimentais e 

profissionais que Donatilla Dantas mantinha com seus familiares e amigos. A partir disso 

incluímos novamente a discussão sobre o conceito de memória em relação ao arquivamento 

de tudo que tinha a ver com a vida de Dantas. 

Este trabalho se realizou inserido no campo histórico da História Cultural, 

considerando que o entendimento da vida de um determinado sujeito e sua produção 

cultural requerer um tipo de abordagem que compreenda a construção desta. Para Peter 

Burke, a História Cultural dedica-se às diferenças, debates e conflitos das tradições 

compartilhadas em culturas inteiras. A construção de identidades individuais desperta 

também interesse à medida que representa um eu forjado no coletivo, além das biografias 

como construção de identidade para si mesma. A narrativa volta para dar voz às pessoas 

comuns, histórias de vida, narrativas culturais, suas estruturas e versões que inferem sobre a 

percepção do leitor. O desafio é fazer isto sem dar à história um enredo triunfalista e 

enfatizar a crítica e o conflito de visões e de sentido de cada narrativa486.  

Sendo assim, dada a natureza de nossos questionamentos, o foco da análise que aqui 

privilegiamos em relação ao sujeito pesquisado como um produtor e mediador da cultura. 

Retirar da escuridão e anonimato a história da vida de Donatilla Dantas, é um passo para a 

comprovação da importância de sujeitos comuns como a referida mulher, de origem 

humilde, na formação da cultura de uma sociedade, como também a compreensão dos 

ideais que regiam tal sociedade.  

 

 

 

                                                        
486 BURKE, Peter. O que é História Cultural? Trad. Sergio Goes de Paula. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2008. 
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INFÂNCIA E CARREIRA: DA MENINA DE RUA À MULHER INFLUENTE 

Donatilla Dantas foi uma mulher altamente decidida e dedicada à preservação de 

todos os acontecimentos de sua vida, como também das pessoas que fizeram parte dela. 

Através dos documentos históricos deixados por Donatilla Dantas, podemos compreender 

que ela arquivava a própria vida, deixou relatado em seus diários os momentos por ela 

vivenciados, desde a sua infância até a velhice, na tentativa de preservar a memória de sua 

existência. Em seu Diário de número 1487 ela o inicia com uma volta ao passado, no qual, 

poeticamente, conta a história de sua vida, dividida em dez momentos488. Sua infância foi 

um período muito obscuro, pois foi repleta de maus tratos e privações.  

A partir da narração de sua vida, vemos que Donatilla Dantas nasceu na região do 

Seridó, no Sítio Xique Xique localizado na vila Carnaúba do Acari, no Estado do Rio Grande 

do Norte – RN, em 30 de junho do ano de 1913. Em maio de 1914, quase um ano após o 

seu nascimento, seu pai, Cassimiro Alberto Dantas, faleceu, deixando-a órfã com mais dois 

irmãos, Desidéria e Antônio489, e sua mãe Maria Izabel de Araújo. Donatilla ainda tinha outros 

irmãos por parte da mãe: Vivaldo, Ibrantina, Sofia, Maria, José, João e Manoel. 

 Em 1918, com cinco anos de idade, Donatilla Dantas fora sequestrada durante a noite 

por Joana Zuca da Cunha, irmã de seu atual padrasto, Antônio Zuca, sem o conhecimento 

de seu padrinho e tutor, Paulino Alberto Dantas. Assim a menina foi levada embora de sua 

casa com destino à cidade de João Pessoa, na Paraíba. Contudo, ficaram algum tempo em 

Nova Cruz490, ainda no Rio Grande do Norte, pois Joana Zuca deu a luz a uma menina, fruto 

                                                        
487 Disponível na Biblioteca Pública “Donatilla Dantas”, em Carnaúba dos Dantas, RN. 
488 Donatilla Dantas divide a sua inicial história de vida em dez partes, sendo a décima ainda dividida em duas 

outras: I - A despedida; II - Aquela cicatriz; III - O choque na cabeça; IV - Uma alma caridosa; V - Os pais 

adotivos; VI - A grande mentira; VII - A busca; VIII - Passaram-se anos; IX - A viagem; X - A luta pela vida: 1. O 

princípio; 2. O seu ideal. DANTAS, Diário Nº 1, Rio de Janeiro, 1948-1961, f. 1-15. 
489 Antônio era irmão de Donatilla Dantas apenas por parte de pai, sendo assim não era filho de Maria Izabel. 
490 Era um local onde havia uma hospedaria destinada ao descanso dos boiadeiros, vindos da Paraíba e de 

Pernambuco, quando passavam pela região com seus rebanhos. O crescimento da povoação foi aumentando 

quando muitos boiadeiros que por ali passavam, fixaram moradia. No início o povoado foi chamado de Urtigal, 

segundo historiadores, pela quantidade de urtigas existentes no local. Logo depois seu nome foi mudado para 

Anta Esfolada, em virtude de alguns fatos ocorridos na localidade. Futuramente, o povoado foi denominado 
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da união com o seu próprio tio, Zeferino de Azevêdo Dantas, a quem deu o nome de Maria 

do Carmo. Donatilla relatou, em seu diário, que não conseguia compreender como tal coisa 

era possível, uma criança que ela achasse tão bela, ser filha de uma mulher que considerava 

ser tão má.  

A menina nasceu, e Donatilla passou a ser sua babá, mas também exercendo a função 

de cozinheira, engomadeira, arrumadeira, dentre outras responsabilidades que a tornavam 

uma “escrava da casa”, sendo privada de vivenciar sua infância, de ter brinquedos, brincar e 

se divertir como toda criança merecia, sendo privada até de seu próprio nome, pois Joana 

Zuca a apelidou por “Domita” ou “Domitila”. 

 Entre os anos de 1918 e 1921, Donatilla viveu muitos maus tratos por Joana Zuca, 

sofrendo cortes de canivete e paulada por descuidos em seus afazeres domésticos491. Em 

meio a esse tempo, mudaram-se para João Pessoa, na Paraíba, e estabeleceram morada. 

Devido as coisas ruins que vivia, Donatilla passava a maior parte do tempo brincando no 

mato. Farta da vida que levava, em 1921, aos oito anos de idade, Donatilla resolveu fugir de 

casa, passando a viver como menina de rua, perambulando nas ruas da capital paraibana. 

Nesse tempo, João Pessoa estava se desenvolvendo cada vez mais, tendo suas ruas 

calçadas, arborizadas e com iluminação elétrica. Também havia desenvolvido o seu 

saneamento básico, condições de saúde e higiene, e comércio marítimo, mas também 

perdendo edifícios históricos em virtude da urbanização da cidade492. Em suma, João Pessoa 

estava deixando de ser uma cidade mais residencial e se tornando cada vez mais urbana, 

não sendo um lugar adequado para uma criança vagar sozinha. 

                                                        
definitivamente de Nova Cruz, e no dia 15 de março de 1852, pela Lei Provincial n° 245, foi criado o município 

de Nova Cruz que só em 3 de dezembro de 1919, recebeu foros de cidade. Fonte: www.biblioteca.ibge.gov.br 
491 O primeiro corte foi feito à canivete no braço esquerdo, por acidentalmente ter deixado a bebê de Joana 

Zuca cair do chão. O segundo corte foi uma paulada na cabeça por deixar o arroz queimar. Ambos foram 

estancados por Donatilla com vinagre e sal. DANTAS, Diário 1, f. 2-3. 
492 PESSÔA, José; PICCINATO, Giorgio (orgs.). Atlas de centros históricos do Brasil. – Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, 2007, p. 167-168. 
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Certo dia encontrou uma senhora amiga do casal com quem vivia. Esta era conhecida 

como Linda, e era considerada por Donatilla como uma alma bondosa e seu anjo da guarda. 

Viveu com esta senhora por alguns dias, até que ela a levou até a casa de um casal que eram 

seus amigos de infância. Estes eram Maria Carlota Costa493 e seu esposo Godofredo Viana 

Costa494, que tinham uma filha, Marluce, alguns meses mais velha que Donatilla. Comovido 

com a história da menina, o casal resolveu criá-la, para que sua única filha tivesse com quem 

brincar. 

 Entre 1922-23 o marido de Joana Zuca faleceu, deixando-a em péssimas condições 

de vida. Por este motivo, ela resolveu voltar para o Seridó, a fim de viver à custa de seus 

parentes, mas antes precisava encontrar Donatilla. Acabou descobrindo-a na casa dos Viana 

Costa, mas devido às cicatrizes presentes no corpo da menina, Joana Zuca não conseguiu 

trazê-la consigo, sendo proibida por um Juiz de Órfãos.  

Chegando no Seridó sem a menina, Joana contou aos seus parentes que ela havia 

fugido e não fora encontrada. Não acreditando em nada que ela disse, os tios paternos de 

Donatilla, em especial Pedro Alberto Dantas, pressionaram Joana até que contasse a 

verdade. Apesar de ter cedido, ela forneceu o endereço da família Viana Costa errado, 

dificultando que Donatilla fosse encontrada.  

 Diversas viagens foram feitas à Paraíba a fim de encontrar a garota. Quando 

conseguiram encontrá-la, a menina já estava muito apegada a sua nova família, e queria 

permanecer com ela. A condição exigida por seu tio, e que foi cumprida por ela, para que 

ficasse com seus pais adotivos, foi que fizesse a Primeira Comunhão. Os anos se passaram, 

Donatilla concluiu os cursos primários no Grupo Escolar “Antonio Pessoa”, e cursou até o 2º 

ano secundário na Academia de Comércio “Epitácio Pessoa”. 

                                                        
493 Professora e irmã do General José Rodrigues da Silva. Maria Carlota Costa era chamada por seus parentes 

e amigos mais próximos de “Marietta”. DANTAS, Donatilla. Album de Correspondência. 1978, v. 5, f. 152. Acervo 

da Fundação Cultural e Educativa Donatilla Dantas. 
494 Jornalista e chefe dos portos, em João Pessoa na Paraíba.  DANTAS, Album de Correspondência, v. 5, f. 152. 
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 Em 1930, Donatilla e a família Viana Costa mudaram-se para Recife. Lá, ela cursou a 

Faculdade de Línguas durante dois anos, aperfeiçoando o seu Inglês e Francês. Por influência 

de seu tio495, noivou com seu primo, Pedro Alberto Filho, que estava no Piauí. Entretanto o 

noivado não vingou, tendo seu termino justificado pela ausência de amor como homem e 

mulher. A família Viana Costa mudou-se novamente, em 1934, desta vez para o Rio de 

Janeiro/RJ. A partir daí, começou a surgir em Donatilla um sentimento de tornar-se 

independente, de ganhar o seu próprio dinheiro para comprar suas próprias coisas, como 

também contribuir nas despesas da casa.  

Sua ambição inicial era ter um emprego intelectual, mas como não conseguia por 

ausência de formação acadêmica, começou como assistente de costura. Trabalhando, por 

dois anos, em um ateliê de uma senhora francesa, Madame Braconnot, da qual se tornou 

muito amiga. Através da recomendação de um cunhado da filha desta, Donatilla conheceu 

Dr. Palhano de Jesus, crítico do “Diário da Noite” 496, de quem passou a ser secretária, apenas 

por três meses, pois julgava ser um lugar apenas para se aprender a trabalhar. Seus trabalhos 

seguintes foram, na Revista “Estrada de Ferro”497, por um curto período, e na ingressou na 

Firma Construtora “Freire & Sodré”, onde trabalhou como auxiliar por cinco anos. Nesse 

emprego adquiriu muitas amizades, inclusive com os donos da firma. Era muito simpática 

com todos, sempre enviava poemas de aniversário para os seus colegas, onde podemos 

                                                        
495 Pedro Alberto Dantas. DANTAS, Diário Nº 1, f. 7-8. 
496 O Diário da Noite foi um jornal carioca que chegou a ter uma tiragem de 200 mil exemplares. Tinha grandes 

repórteres e era um jornal muito ativo. Em alguns momentos suplantava O Globo, jornal que só veio a crescer 

mesmo mais tarde. O Diário da Noite do Rio de Janeiro foi fundado em 1929 por Assis Chateaubriand, que já 

tinha no Rio naquela época O Jornal, que deu início aos Diários Associados e o Diário da Noite passou a ser 

o "patinho feio" da organização. Funcionava no famoso Edifício da Noite, construído pelo próprio jornal, na 

Praça Mauá número 7, onde sempre funcionaram, no último andar, os estúdios da Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro. A sua decadência deu-se por volta de 1960 quando sua tiragem já havia baixado para 10 mil 

exemplares por dia. Fechou suas portas em 1964 com o afastamento por motivo de doença 

de Chateaubriand da direção dos Diários Associados. Fonte: www.wikipedia.org 
497 Seu real nome era Revista Ferrovia. Desde a sua criação, a Revista Ferrovia contribuiu para a memória e 

desenvolvimento do transporte sobre trilhos, defendendo a preservação do patrimônio Ferroviário, a sua 

história, e trabalhando para o aperfeiçoamento e a técnica ferroviária. A Revista Ferrovia foi publicada até 1997.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Jornal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Nacional_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Nacional_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
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identificar que aparentemente esse cuidado em ter atenção com as pessoas, foi um dos 

quesitos que a tornou tão estimada por todos que a rodeavam. 

 Nesse mesmo período, Donatilla enfrentava o fim de um relacionamento que havia 

começado em 1938 com um jovem sírio, José Ganimi, que terminou por desaprovação da 

família do rapaz, que preconceituosamente alegava que a jovem não dispunha da mesma 

posição social que o rapaz. Em 1942 fez o Concurso Público do DASP498 pelo qual ingressou 

no Serviço Público Federal – Ministério da Justiça. A partir de 1945 começou a trabalhar no 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE, e, segundo a própria Donatilla, foi através do Ministro 

Antônio Carlos Lafayette de Andrada, na época Presidente do TSE, que conseguiu uma 

posição elevada, sendo sua secretária. Em 1946 passou a chefiar o Serviço de Comunicações, 

onde passou a conhecer mais e mais pessoas de grande prestígio e influência, como o 

Ministro João Café Filho, de quem recebeu ajuda financeira para construir o prédio próprio 

da Biblioteca Pública que fundara em 1947 em sua terra natal e a criação do Horto Florestal, 

a vila Carnaúba do Acari, antes e depois de sua elevação para presidente da República, em 

1954. 

Donatilla casou-se, em 24 de novembro do ano de 1949, no Rio de Janeiro, com Jorge 

Farriá Júnior499, união que durou somente ate Janeiro de 1953. O motivo do desquite foi 

pelo fato do marido ter se apaixonado por outra mulher. A partir daí, Donatilla jurou não 

colocar mais nenhum homem em sua vida, e que iria se dedicar ao seu trabalho, como 

também batalhar para que a cultura de sua terra natal fosse cada vez mais exaltada e 

próspera. O desquite proporcionou uma fase turbulenta na sua vida, pois uma mulher 

desquitada em plena década de 1950, não tinha a opinião levada tão a sério. Isso porque a 

moça era toda moldada para o casamento com base na moral, sendo assim com o desquite 

                                                        
498 Departamento Administrativo do Serviço Público, órgão público do governo federal brasileiro, criado pelo 

decreto-lei nº 579, de 30 de julho de 1938, durante o governo de Getúlio Vargas (Estado Novo). O órgão 

deveria fornecer assessoria técnica ao Presidente da República e elaborar a proposta orçamentária. Fonte: 

www.aeefsj.com.br 
499 Alto funcionário do Banco do Brasil. Filho de médico de prestígio e neto de almirante, Ministro da Marinha. 

Donatilla. Album de Correspondência. 1978, v. 5, f. 152. 
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significaria que ela não tinha mais o marido para supervisionar e controlar os seus 

sentimentos e modos500. 

 Determinada a não ser deixada de lado e menosprezada pela sociedade, Donatilla foi 

em busca de reconhecimento e prestígio. Em 1955 dedicou-se ainda mais a poesia, sendo 

premiada três vezes pela Rádio Ministério da Educação. Em Brasília, também graduou-se em 

Inglês com pós-graduação nos Estados Unidos, onde conheceu escritores americanos, com 

os quais continuou mantendo contato. A dedicação ao aprimoramento intelectual foi uma 

das principais prioridades na vida de Donatilla Dantas, acompanhada da busca pela 

preservação da cultura e o contato com as pessoas amadas. 

 Já comentamos que é possível dizer que Donatilla Dantas narrou sua vida em seus 

diários, não só relatando o seu dia-a-dia, mas também como se contasse a vida de outro 

alguém, apesar de ser a sua própria. Vale salientar que sua obra sobre Carnaúba dos 

Dantas501 liga-se intimamente à sua vida, pois ela não escreve a história da cidade em si, e 

sim a sua visão de Carnaúba, incluindo suas memórias e opiniões, como: relatos de suas 

visitas à Carnaúba, correspondências com familiares e conterrâneos, exaltação de heróis 

carnaubenses e seus feitos, contribuições de seus amigos e conhecidos... tudo isso sendo 

moldado em volta de sua vida e da história de Carnaúba, tendo como ponto de partida a 

fundação da biblioteca pública e o seu desejo de preservação da memória para as gerações 

futuras. 

No trato com as pessoas, assim como também, no falar sobre questões da vida, 

poesias, livros e ideais, sempre escolhia bem as palavras, de maneira que fosse possível sentir 

a intensidade das emoções com que foram escritas. É perfeitamente possível que tal 

sentimentalismo seja reflexo de suas tantas experiências do deleite das maravilhas da vida, 

uma vez que com tantos horrores em seu passado, apreciar a simplicidade das coisas a faz 

romantizar, filosofar e poetizar com as palavras todas as situações do seu cotidiano. Com 

                                                        
500 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 
501 DANTAS, Donatilla. Carnaúba dos Dantas – Terra da Música. Brasília: H. P. Mendes, 1987.  
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isso, ela deixa se dominar pelos seus sentimentos, transparecendo o que sente em casa 

palavra. 

 Uma mulher considerada bela e inteligente, dificilmente passaria despercebida aos 

olhos da maioria das pessoas. Dessa maneira, Donatilla uniu o útil ao agradável, semeando 

boas amizades com pessoas que partilhavam, quase sempre, das mesmas paixões que as 

suas. Podemos entender, então, que o frequente contato afetivo com as pessoas, discutindo 

sua visão de cultura, foi sua grande arma para tornar-se querida e admirada. Definir o grau 

de influência que seu nome exerceu sobre as pessoas e quais os sujeitos que com ela 

contribuíram, são questões a serem investigadas. 

 

POETISA E VISIONÁRIA: UMA MULHER À FRENTE DO SEU TEMPO 

 Já discutimos que Donatilla Dantas tornou-se uma pessoa bastante popular em seu 

trabalho no TSE, pois além de ter sido secretária do Presidente do Tribunal, em 1945, ela 

chefiava o Serviço de Comunicações, em 1946. Neste, ela mantinha muitos contatos por 

todo o Brasil. Sem falar também no fato de que, além dela mesma se comunicar com pessoas 

de prestígio político, social e acadêmico, algumas pessoas a ajudaram a disseminar as 

discussões acerca de sua produção cultural em Carnaúba dos Dantas, e em como ela fora 

peça fundamental para o desenvolvimento de uma vila, que para muitos, era tão isolada no 

interior do Estado do Rio Grande do Norte.   

Dessa maneira, neste tópico, buscaremos conhecer pessoas que foram contribuidoras 

das causas de Donatilla em benefício de sua biblioteca pública. Vale salientar que a ajuda 

veio de seus conhecidos no Rio de Janeiro e em Brasília, mas também de seus parentes e 

amigos e Carnaúba dos Dantas, que não eram pobres coitados, e sim pessoas demasiado 

influentes na vila/cidade. Vamos, então, procurando entender como Donatilla foi sendo 

admirada por pessoas tão importantes. 

No tópico anterior, destacamos dois sujeitos bastante importantes na vida 

profissional de Donatilla. Estes foram Antônio Carlos Lafayette de Andrada, Presidente do 



 

511 

 

TSE, em 1945, chefe e grande amigo de Donatilla, responsável por seu grande destaque no 

trabalho. O outro foi João Café Filho, futuro presidente da República e conterrâneo potiguar, 

que segundo Donatilla, foi o fornecedor da verba para a construção do prédio próprio da 

biblioteca, do Horto Florestal e também do término da estrada de rodagem Carnaúba-Picuí, 

em 1951. Ainda de acordo com ela, tal verba foi conseguida porque Café Filho queria 

transformá-la Deputada Federal pelo Rio de Janeiro, mas que ela não pôde aceitar o 

presente devido a reprovação de seu esposo, Jorge Farriá Júnior, que não queria ficar 

conhecido como “o marido da deputada”. Aqui fica nítida a superioridade masculina sob a 

feminina. A mulher sendo privada de crescer no mercado de trabalho e em cargos elevados, 

porque no pensamento de muitos homens da época, ela não deveria exercer função maior 

do que a do homem, e deveria viver mercê de suas vontades502.  

Quanto ao presente do cargo de deputada, fica-nos a dúvida dos motivos que 

levaram Café Filho a ser tão generoso com Donatilla. Seria por sua aura intelectual e por ser 

sua conterrânea, ou haviam outros motivos? O fato é que, é perceptível a sua influência 

sobre as pessoas, ao ponto de receber um cargo na política. 

Donatilla começou a ser poetisa desde os 12 anos de idade, participou de vários 

concursos de poesia, vencendo três no Rio de Janeiro, em 1955. É de se pensar que parte 

das amizades que adquiriu, especialmente de escritores, pode ser advinda de suas várias 

poesias publicadas. Um exemplo de poesias suas, estão no seu primeiro livro publicado, 

intitulado de Candango503, no qual ela além de descrever poeticamente a vida dos 

trabalhadores do Nordeste na construção de Brasília, trata a cidade como se fosse um jardim 

que estava florescendo, até que lhe deu o nome de “Flor do Século”, no qual aparece na 

maioria de suas cartas e referências à cidade. Cada poesia deste livro é dedicada a alguém 

que ela julga ser especial e merecedor de ser lembrado.  

                                                        
502 DEL PRIORE, Mary (Org.). 1997. 
503 DANTAS, Donatilla. Candango. Rio de Janeiro: Minerva. 1959. 
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Este nome, candango, ao que podemos entender foi bastante significativo para 

Donatilla, uma vez que ela mesma se intitulava uma candanga, provavelmente porque esteve 

em Brasília ainda em seu período de construção. Pois bem, um detalhe que podemos 

perceber em relação ao grande vínculo que Donatilla tinha com suas origens, é que se 

intitulava de “candanga seridoense”, mas este nome variava também para “xique-xiquense”, 

“potiguar”, “carnaubense”, “Buanara”504, nomes que de alguma maneira a ligavam ao Rio 

Grande do Norte, e consequentemente ao Seridó e Carnaúba dos Dantas. 

Certa vez, Donatilla enviou a Luis da Câmara Cascudo, professor e escritor potiguar, 

um exemplar do livro Candango, e ele a enviou uma carta505 pedindo-lhe, com urgência que 

lhe esclarecesse o que significava a palavra Candango, que ela urgentemente respondeu 

com todas as explicações devidamente esclarecedoras. Em outra carta, pequena, Câmara 

Cascudo agradece pelas informações, e demonstra a sua grande admiração chamando-a de 

“um anjo do céu e padroeira poética dos Candangos”506. Podemos entender que, o grande 

conhecimento e sentimentalismo que Donatilla depositava em suas palavras, acabavam por 

encantar Câmara Cascudo. 

Conterrâneos com quem se correspondia Donatilla teve vários. Um deles foi o 

potiguar Umberto Peregrino, professor, poeta, escritor e general que morava no Rio de 

Janeiro. Em seu diário, por volta do ano de 1954, já desquitada, Donatilla descreve vários 

momentos com um certo conterrâneo por quem tinha sentimentos muito fortes, tendo 

mantido um romance com ele por algum tempo. Ela não diz com todas as palavras a quem 

se refere, chamando-o apenas pela letra U. Percebemos, que apesar de ser escrito em algo 

privado, Donatilla tinha o hábito de ocultar nomes, como é o mesmo caso do seu 

pseudônimo, Buanara. O porquê dessa ocultação? Não conseguimos identificar, mas 

podemos sugerir que talvez Donatilla tivesse medo de que alguém por ventura, pudesse ler 

                                                        
504 Pseudênimo de Donatilla. DANTAS, Donatilla. Diário Nº 1, 1949, f. 5. 
505 CASCUDO, Luis da Câmara. Carta endereçada a Donatilla Dantas. Natal, 31 dez. 1959, v. 8, f. 82. Acervo da 

Fundação Cultural e Educativa Donatilla Dantas. Carnaúba dos Dantas, RN. 
506 CASCUDO, Luis da Câmara. 1959. 
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o diário e apontar que ela usava que artifícios de sedução para conseguir o que queria, 

entretanto,  isso é apenas uma suposição. O fato é que, seja por isso ou não, Umberto 

Peregrino tinha um carinho e admiração muito grandes por Donatilla, do qual a 

reciprocidade era verdadeira, ao ponto de Donatilla pedir-lhe que fizesse a apresentação de 

seu livro507. 

Esses e outros amigos, em especial os que trabalhavam com ela no TSE, tornaram a 

sua vida bastante feliz, de acordo com ela. Contudo, morar distante e viver com pessoas que 

considerava parte de sua família não fizeram Donatilla deixar de lado os seus familiares de 

sangue e conterrâneos carnaubenses. Sempre manteve contato, se correspondendo com 

algumas pessoas. Uma delas foi João Henrique Dantas, prefeito de Carnaúba dos Dantas na 

década de 50, e administrador da biblioteca fundada por Donatilla. Muito do que conversava 

com João Henrique Dantas era acerca da biblioteca, mantendo-a informada sobre tudo que 

tinha a seu respeito, no qual ele relatava ter muito gosto de cuidar, pois via que Donatilla 

prezava muito pelo engrandecimento de Carnaúba dos Dantas508. Sedenta por informações 

acerca do desenvolvimento da cidade, Donatilla, sempre que possível, pedia a João Henrique 

que lhe mantivesse informada sobre tudo de novo que acontecesse com Carnaúba, pois 

muito lhe agradava saber que a cidade estava crescendo cada vez mais. 

Como prefeito de Carnaúba dos Dantas, é bastante compreensível que tornasse 

público para a sociedade, que Donatilla era uma grande mulher carnaubense que se 

preocupada com a cidade e seus habitantes. Não seria difícil que as pessoas alimentassem 

uma admiração cada vez maior por ela. Além disso, a família de Donatilla, por parte do pai 

e da mãe, sempre teve muito destaque na política de Carnaúba. Sua irmã, Desidéria Dantas, 

tornou-se a primeira mulher a ser eleita vereadora na cidade, e seu primo Alberto José 

Dantas, de quem um dia foi noiva, tornou-se, futuramente, vice-prefeito de Carnaúba. É 

                                                        
507 DANTAS, 1987. 
508 DANTAS, João Henrique. Carta endereçada a Donatilla Dantas. Carnaúba dos Dantas, 29 out. 1964, v. 8, f. 

144. Acervo da Fundação Cultural e Educativa Donatilla Dantas. Carnaúba dos Dantas, RN. 
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possível que com grande destaque que sua família tinha, Donatilla conseguisse ser bem vista 

em sua terra natal, já que apenas três vezes veio à Carnaúba: a primeira em 1949, a segunda 

em 1957 e a terceira em 1982, onde nesta última ficou tão deslumbrada com o progresso 

da cidade, que resolveu que tinha que escrever sobre ela. 

Daí então surgiu o livro Carnaúba dos Dantas – Terra da Música, que foi planejado 

durante cinco anos até ser lançado, em 1987. Como já vimos, Dontilla era excessivamente 

preocupada com a preservação da memória, que tudo ligado a ela ou a Carnaúba, era 

arquivado. Esta preocupação lhe foi de grande utilidade, pois conseguiu organizar um livro, 

no qual praticamente nada da história carnaubense se perdeu. Para ela, todas as pessoas 

que pensaram em Carnaúba com carinho, que fizeram algo pela cidade ou que doaram 

apenas um livro para a biblioteca, mereciam e deviam ser lembrados, como também 

recebessem votos de agradecimento por tudo que fizeram. 

Graças a Donatilla, muito sobre a história de Carnaúba dos Dantas pode ser 

pesquisado e respondido. Já dizia ela que, é necessário que os jovens e cidadão 

carnaubenses das gerações futuras, conheçam as pessoas que fizeram parte de sua história, 

pois a cada ano o mundo se renova e novos nomes vão aparecendo para serem 

acrescentados na construção da cultura e história carnaubense. É dever dos seus cidadãos, 

cuidarem da memória, para que um dia seus filhos e netos saibam quais foram as suas raízes.  

Dito isto, identificamos que Donatilla era uma mulher extremamente intelectual, 

ligada à história, à memória e à escrita. Através da fama adquirida e por seus pensamentos 

compartilhados, o seu nome ganhou destaque entre as grandes personalidades brasileiras 

da época, políticos, escritores e autoridades da sociedade, bem como o respeito dos 

cidadãos simples da sua Carnaúba.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nem todas as questões conseguiram ser respondidas por completo. Muitas foram as 

pessoas que contribuíram, de alguma maneira, com os objetivos de Donatilla, para lembrar 
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todos eles, seria necessário uma pesquisa mais abrangente que um artigo. Contudo, de fato 

Donatilla Dantas teve uma infância difícil e trágica, mas isso não a impediu de lutar por seus 

objetivos, em especial, àqueles relacionados a cultura carnaubense. Provavelmente ter sido 

criada por uma boa família, com boas condições financeiras, a ajudou chegar a lugares que 

a possibilitaram entrar em uma área de trabalho por ela almejada, crescendo nas funções à 

medida do tempo.  

 A influência que o nome de Donatilla exerceu sobre as pessoas que com ela cruzaram 

no TSE, lhe rendeu praticamente todos os livros e recursos para fundar a biblioteca em 

Carnaúba dos Dantas, bem como contribuir mais e mais para com a sua amada terra. Nesta, 

a sua influência se deu, não somente por meio da fundação da biblioteca ou de suas demais 

tentativas de agir como contribuidora da cultura da cidade, mas também por dispor de 

familiares e amigos carnaubenses que, querendo ou não, tinham grande prestígio social pela 

população. Podemos concluir que, sem dúvida nenhuma, a cidade de Carnaúba dos Dantas 

muito deve a Donatilla, pois o incentivo à leitura dos cidadãos carnaubenses foi graças a 

generosidade desta mulher que nunca esqueceu de onde ela veio e quais as suas raízes. 
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MEMÓRIAS DO CERES POR MARCOS ANTÔNIO DANTAS 

 

Adriano Campelo da Silva509 

Wesley Henrique de Moura Simão510 

 

CERES (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ) 

O campus da UFRN localizado na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Fundado em 

1973 teve inicio com então chamado NAC (núcleo avançado de Caicó) e teve inicialmente 

suas atividades concentradas no Colégio Diocesano do Seridó, onde permaneceu por sete 

anos, sendo em 12 de maio de 1979 inaugurado o atual campus pelo então reitor Domingos 

Gomes de Lima, segundo Marcos A. Dantas em terreno doado pela Diocese de Caicó, esta 

instituição religiosa foi quem deu todo apoio para a UFRN “Então a diocese realmente teve 

um papel importante, a igreja, na vinda da Universidade” (DANTAS 2014). Segundo 

Muiraktan K. de Macêdo essas iniciativas foram possíveis através das politicas de 

interiorização: 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) criada pela Lei 

Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958, tornou-se uma instituição federal 

de ensino superior pela lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960. Na década 

de 70 iniciou-se, através do sistema multi-campi, a sua expansão para o 

interior do Estado, a exemplo do que ocorria com as demais instituições 

públicas de ensino superior. Em 1973, o Núcleo Avançado de Caicó constituiu 

a primeira experiência dessa natureza, e em 1977 [...] foi criado o Centro 

Regional de Ensino Superior do Seridó, constituído pelos Campi de Caicó e 

Currais Novos. Como Unidade Cêntrica, o CERES passou a ser organizado em 

quatro Departamentos. Em Caicó: Departamento de História e Geografia, 

Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas e o Departamento de Estudos 

Sociais e Educacionais. Em Currais Novos: Departamento de Ciências Sociais 

e Humanas.A sua oferta de graduação foi reestruturada, permanecendo em 

Caicó os Cursos de Ciências Contábeis, Geografia, História, Matemática e 

                                                        
509 Graduando em História – Bacharelado – CERES/UFRN. 
510 Graduando em História – Bacharelado – CERES/UFRN. 
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Pedagogia e Direito (em funcionamento desde 1998) e em Currais Novos, os 

Cursos de Administração e Letras. (MACEDO) 

 

¹      ²    

Fotos 1 e 2: Pedra fundamental situada na antiga entrada do Campus. 

Créditos: Adriano Campelo. 

 

MARCOS ANTÔNIO DANTAS 

Natural de Carnaúbas dos Dantas, Marcos Antônio Dantas é um dos funcionários mais 

antigos do CERES graduado em História pela UFRN/CERES, ligado a instituição através do 

Concurso Publico Federal realizado em 1982, o mesmo assume o cargo na secretária do 

Centro de Ensino Superior do Seridó no ano seguinte, permanecendo até hoje e 

completando 31 anos de trabalhos dedicados a UFRN. 

Marcos Antônio Dantas é o personagem principal do nosso trabalho, pois através 

dele coletamos informações por demais importantes para nossa pesquisa, na qual usamos 

o método de pesquisa da História Oral para construirmos a documentação necessária para 

nosso estudo. Marcos se constitui como narrador a partir do momento em que ele participa 

da história, que para Verena Alberti é uma caraterística necessária do entrevistado. “Convém 

selecionar os entrevistados entre aqueles que participaram, viveram, presenciaram ou se 
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inteiraram de ocorrências ou situações ligadas ao tema e que possam fornecer depoimentos 

significativos.” (ALBERTI 1990). 

 

 
Foto: Marcos Antônio Dantas 

Créditos: Wesley Henrique 
 

Conseguimos assim identificar na prática o que autores falam sobre História Oral 

(ALBERTI) e como são trabalhados os vários tempos dos memorialistas (LE GOFF). Dessa 

forma, percebemos como se dá a construção dos espaços de memória “Os lugares de 

memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso 

criar arquivos” (NORA).  

 

PRIMEIRAS INSTALAÇÕES 

Segundo os relatos de Marcos Dantas quando o CERES veio para o atual terreno não 

existiam casas nas redondezas, tudo era cercado por um intenso matagal existindo apenas 

um posto de gasolina que pertencia ao Senhor Daltoe uma casa de morada nas 

proximidades construída pelo doutor Humberto, a partir deste momento foi surgindo mais 

casas e houve um crescimento populacional em torno do campus.  

No inicio o campus possuía três edifícios funcionando apenas o primeiro bloco onde 

se localizavam todos os cursos – excerto os cursos que ainda eram ofertados no CDS (colégio 

diocesano do Seridó) devido a demora na entrega dos prédios - nesse primeiro bloco 

funcionavam em única sala as secretárias e os departamentos e o restante das salas eram 

destinadas para as aulas, a direção ficava no prédio que está até hoje e que inicialmente 
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serviu para abrigar a equipe de construção; é nesse bloco onde encontramos a já citada 

pedra fundamental, que estava localizada a entrada do mesmo. “Quando agente chegou 

aqui pra trabalhar, a entrada do campus era pela frente de lá onde existe uma pedra 

fundamental [...] A gente entrava por ali, em meio da lama, por ali. E ai, depois que foi 

construindo pra frente.”(DANTAS 2014). Ele também nos falou que o campus de Caicó tinha 

coisas que hoje não tem mais, ele cita como exemplo uma quadra de esportes que existia e 

que provavelmente hoje já tem alguma coisa construída em cima onde ela se localizava, os 

professores de educação física tanto masculina como feminino atuavam na prática de 

esportes. 

               

¹  
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³  

Fotos 1, 2 e 3: Antigas instalações 

Creditos: Arquivo CERES. 

 

 FATOS E LEMBRANÇAS INESQUECIVEIS  

Entre as recordações de Marcos estão fatos e acontecimentos que marcaram não 

somente sua vida profissional, mas também a sua vida acadêmica, pois enquanto funcionário 

Marcos A. Dantas também era aluno do curso de História, e como aluno participava de 

movimentos estudantis da época contra a repressão, o que levou nosso entrevistado a ser 

chamado a atenção, pois como funcionário não deveria participar nem influenciar esses 

movimentos, no entanto Marcos Retrucou ao diretor “eu perguntei ao diretor se eu não 

tinha o direito como aluno(...) e como é que não tenho direito de ser contra?”. Para Marcos 
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que como memorialista recorre a aquilo que lhe é propicio, existe uma diferença entre os 

alunos de hoje e os alunos daquele tempo. Para ele a repressão sofrida aumentava a vontade 

de lutar por seus direitos e enfrentar seja quem for para conquistá-los. 

 

Eu fui aluno aqui [...] fui aluno na época da ditadura. Ditadura militar que, e 

digo os alunos da época da era de 80, os alunos, num quer dizer que eram 

mais presentes, eu quero dizer que faziam mais movimentos que os alunos 

de agora (DANTAS 2014). 

 

 Abrindo um parêntese nessa frase podemos observar o Jaques Le Goff chama de os 

vários tempos do memorialista, esse personagem faz uso de termos como: naquela época, 

naquele ano, na minha juventude; e esses termos como podemos perceber são frenquentes 

na fala de Marcos. 

 

 
Foto: Marcos A. Dantas ao lado da professora Sandra Kelly que também foi aluna junto a 

Marcos e participava dos movimentos estudantis da época. 

Créditos: Wesley Henrique 
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¹  

²  

Fotos 1 e 2: Antigos Alunos do CERES. 

Créditos: Arquivo do CERES. 
 

 

Marcos também relata as coisas divertidas que aconteciam nesse espaço e que 

envolviam todos os alunos, ele fala do trajeto até a faculdade que na época devido ao 

afastamento da cidade era feito por uma espécie de “trenzinho” que carregava os alunos do 

centro da cidade até o campus. 
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“Ai tinha um trenzinho que transportavam os alunos da cidade até aqui dava 

quatro viagens esse trenzinho, [...] então o trenzinho vinha, era um trator [...], 

era muito gostoso viajar naquele trenzinho, naquela jardineira. [...] vários, 

vários vagões com a cobertura assim, e você entrava e sentava e os acentos 

eram de fibras, entendeu? Era muito gotoso, ai vinham professores, vinham 

tudo, vinha todo mundo.” (DANTAS 2014). 

 

Relatou acontecimentos que marcaram pelo fato de serem inusitados como, por 

exemplo, quando no turno noturno escutaram um tiro e quando foram olhar tinha um 

homem ferido, próximo ao posto de gasolina que havia perto do campus, decidiram então 

levar esse ferido para um hospital, conseguiram uma caminhonete e colocaram esse homem 

em cima, e como não tinha ninguém para acompanhar o convalescente colocaram dentro 

da caminhonete um anão que era vigia do posto de gasolina, mas quando colocavam o anão 

em cima do carro ele pulava e isso se repetiu até terem a idéia de por o anão no carro com 

o mesmo em movimento, não conseguindo descer o anão foi a força até o hospital. 

Contou-nos também do tempo em que a política adentrava o campus e comoisto 

afetava o cotidiano acadêmico, como quando em uma dessas disputas eleitorais houve um 

serio conflito entre um professor e uma aluna que era primeira dama, segundo ele a 

discussão foi “feia”. Falou de outra desavença, desta vez entre um professor que teria tratado 

mal a funcionária, essa funcionária veio de Parelhas/RN cidade em que morava armada para 

segundo ele “encher a boca do professor de bala” caso ele falasse mais alguma coisa contra 

ela. 

Contudo nosso trabalho ainda está em fase inicial, mas já podemos assim verificar a 

veracidade em relação ao texto de Verena Alberti quando ela diz: “sendo um método de 

pesquisa, a história oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de 

conhecimento”(ALBERTI 1990). Não é a pesquisa em si, mas o meio de se estudar 

determinado tema e o fato de gravarmos as entrevistas como ela mesma diz não nos exime 

da tarefa de pesquisar. 
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Neste trabalho relacionamos a história oral com as memórias com base no texto de 

Alistair Thomson e sentimos como se dá a relação com o entrevistado, como suas memórias 

são seletivas “que memórias escolhemos para recordar e relatar (e portanto relembrar) e 

como damos sentidos a elas” (THOMSON). Como nós pesquisadores devemos nos 

comportar diante desse fenômeno além da cautela em ralação a assuntos que muitas vezes 

são dolorosos para quem os vivenciou, nesse contexto podemos assim observar que a 

memória é dividida em camadas e cabe ao historiador ir desfazendo essas camadas, 

desmontando as respostas prontas e conseguindo com que o entrevistado possa lhe 

fornecer o maior numero de informações possíveis e com esse trabalho de estratificação da 

memória obter informações preciosas que nunca tinham sido expostas. 

Assim como o já citado acima Pirre Nora a memória necessita de arquivos e esses 

muitas vezes são as mentes de nossos entrevistados que guardam aquilo que lhe faz bem, 

e que lhe é propicio rememorar. 

Durante as nossas pesquisas para realização deste trabalho nos deparamos com uma 

cena no mínimo inusitada, uma roda de pessoas que se reunirão para ver em um dos 

canteiros do CERES o plantio de uma espécie que não é própria do nosso clima, era o plantio 

de uma parreira, esse momento certamente será relembrado por alguém que o achar 

importante, como e porque será armazenado como diz Nora em um destes arquivos só 

saberemos em uma futura pesquisa.  

 

¹  
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²  

Fotos 1 e 2: Plantação de parreira em um dos canteiros do CERES 

Créditos: Adriano Campelo 
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PROBLEMÁTICA HÍDRICA NORDESTINA NOS MEADOS DO SÉCULO XX:         

O CASO DA SECA DE 1958 EM CARNAÚBA DOS DANTAS511 

 

Taciana Medeiros Dantas512 

 

INTRODUÇÃO 

 A seca, especificamente, no semiárido nordestino, é um problema secular que tem 

provocado bastante preocupação à população nele residente. De acordo com Morais (2005), 

é um drama que resulta especialmente da falta de gerenciamento efetivo das ações 

desenvolvimentistas, em geral, e, particularmente, da água, provocando uma crise hídrica e 

da economia que desestabiliza a vida de todos os seres vivos. 

       O município de Carnaúba dos Dantas, por estarem situadas nessa região que sofre 

periodicamente com constantes estiagens, segundo relatos orais de seus antigos 

moradores, Seu Tota Azevêdo e Dona Maria das Neves, essas catástrofes castigou bastante 

a comunidade carnaubense nos anos de 1930 e 1958. Assim sendo, ao tomar conhecimento 

desses fatos sentimos a necessidade de buscarmos informações mais detalhadas sobre esses 

acontecimentos no âmbito local. As secas ocorridas no recorte cronológico da década de 50 

do século XX, com ênfase especial na de 1958, foram o foco dessa pesquisa.   

O estudo que produzimos está inserido no campo da História Social, por 

entendermos que o tema das secas sugere tratar de algo que envolva o cotidiano das 

pessoas e este remete, com imediatismo, à vida da sociedade. Para entendermos a dicotomia 

entre sociedade e cotidiano buscamos como suportes teóricos alguns estudiosos. A esse 

respeito Hebe Castro afirma que “Em história, todos os níveis de abordagem estão escritos 

                                                        
511 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
512 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: tacianamdantas@hotmail.com 
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no social e se interligam” (1997, p.20) e Agnes Heller postula que “A vida cotidiana não está 

fora da história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da 

substância social” (1972, p.20). Ele defende que a vida cotidiana está presente na vida de 

todo homem e este participa dela desde o nascimento, através das práticas de trabalho, 

lazer, descanso, resistência, religiosidade, viver, morrer, falar, morar, entre muitos outros 

aspectos da vida humana. 

       Outro expoente da Nova História, Le Goff, a respeito do cotidiano, conceitua: “É o 

domínio privilegiado da história” (1986 p.73-82). E ainda, encontra-se em Certeau um grande 

apoio teórico no que diz respeito à problematização do cotidiano. Certeau (1999) constrói 

o conceito de cotidiano a partir das táticas desviacionistas que, segundo ele, os homens 

“ordinários” desenvolvem em seu dia a dia, no sentido de fabricar alternativas de uso e 

consumo, que fujam das regras do consumismo impostas pelas sociedades capitalistas 

industriais e pós-industriais. Ele, por exemplo, pensa o cotidiano como o lugar da invenção 

e das práticas cotidianas ordinárias significativas de valores. Tanto Heller como Certeau, 

apesar das diferenças, percebem que o conceito de cotidiano se interpenetra na realidade 

social.  

        Foi igualmente importante Jacques Le Goff, que referencia Lucien Febvre. Este 

defende que a História pode fazer-se também sem documentos escritos (1996, p.107). Nesse 

sentido, tendo em vista a ausência de documentos escritos sobre as secas em estudo, 

ocorridas no município de Carnaúba dos Dantas, atribuímos significado aos que são 

aparentemente insignificantes – os não escritos, isto é, os relatos orais.   

         A escolha da documentação obedeceu a uma conduta metodológica em relação ao 

tipo de análise que pretendemos realizar. Conforme acima exposto, inicialmente, recorremos 

à literatura e análise de fontes bibliográficas por meio do uso de referencial teórico e, em 

seguida, da literatura regional e local que enfoca a seca do Nordeste: Macedo e Morais 

(2005), Albuquerque Júnior (1995) e Felipe (1981). Além disso, utilizamos a História Oral, 

uma importante ferramenta para subsidiar o trabalho. A metodologia utilizada consiste em 
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realizar entrevistas gravadas com pessoas idosas, pois conforme Certeau (1999) é de suma 

importância resgatar o homem “comum” da exclusão social e elegê-lo como sujeito ativo 

do acontecer histórico. Nesse propósito, as pessoas entrevistadas contribuíram eficazmente 

para a escrita desse artigo, haja vista que são as guardiães da memória das secas que 

assolaram o semiárido nordestino na década de 50 do século XX, especialmente as ocorridas 

nesse período em Carnaúba dos Dantas, com foco na de 1958 que causou muitos 

sofrimentos a todos que conviveram com as mesma. 

Tomando os referenciais acima citados como suporte, estruturamos o artigo em três 

seções. No tópico inicial (Marcantes secas no sertão nordestino na década de 1950 e seus 

efeitos), apresentamos as diferentes concepções de seca, bem como procuramos entender 

os processos históricos das secas nordestinas mais agravantes da década de 50 do século 

XX, dando ênfase especial aos efeitos da seca de 1958 no município de Carnaúba dos Dantas. 

No tópico seguinte (Principais medidas tomadas para amenizar os efeitos da seca de 1958 

no município de Carnaúba dos Dantas), analisamos a eficácia das ações tomadas pelo Poder 

Público, bem como pela sociedade civil em prol da sobrevivência dos sertanejos 

carnaubenses que naquele ano sofriam com os rigores da falta de chuvas. Por fim, 

procuramos dar vez e voz à colônia de narradores sobre as medidas tomadas pelos 

governantes durante a seca de 1958 em Carnaúba dos Dantas e o que representaram para 

a prevenção de futuras secas, bem como apresentamos as conclusões do trabalho 

pesquisado.  

 

MARCANTES SECAS NO SERTÃO NORDESTINO NA DÉCADA DE 1950 E SEUS EFEITOS 

            O sertão nordestino é uma região do Nordeste brasileiro caracterizado por 

frequentes secas que provocam constantes preocupações e grandes prejuízos a todos que 

o povoam, tanto no passado, como no presente. Isso é o que se pode constatar ao 

analisarmos relatos orais e a bibliografia existente sobre a questão.  
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CONCEPÇÕES SOBRE A SECA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO 

            Buscando compreender o porquê da ocorrência de secas ao longo dos tempos vários 

profissionais, entre outros, geógrafos, meteorologistas, ecologistas, hidrólogos, 

historiadores, sociólogos e agrônomos têm dado um tratamento teórico- metodológico 

diferente, de acordo com seu campo de estudo. A população que convive com a seca, 

principalmente o homem do campo, tem a sua maneira particular de perceber as estiagens, 

baseada nas “experiências” do conhecimento empírico de observar a natureza, como: o 

canto dos pássaros, as formigas trabalhando, a floração dos umbuzeiros, a primeira lua cheia 

do ano, a posição dos astros no céu. Além disso, a maioria dos carnaubenses, a exemplo dos 

sertanejos, busca proteção até na religiosidade, na fé, haja vista ter como um bom inverno 

a possibilidade de chover no dia 19 de março – dia de são José. Helder Macedo, a esse 

respeito (2005), fala das ansiedades dos sertanejos ao aproximar - se essa data. 

            Os especialistas das ciências naturais, como meteorologistas e hidrólogos, bem 

como os técnicos agrícolas defendem que a problemática das secas está relacionada com 

fatores físico-climáticos e, portanto, às irregularidades das precipitações pluviométricas 

sendo, assim, fenômenos naturais. Contudo, muitos ecologistas pensam a seca como fruto 

do desequilíbrio causado na natureza por séculos de depredação e devastação. Finalmente, 

como exemplos, historiadores e geógrafos, consideram a seca como uma problemática 

política, econômica e social. Nesse contexto, não é mais um problema decorrente somente 

da natureza, mas um problema cuja solução exige intervenções políticas aliadas à 

preocupação ecológicas.    
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AS SECAS DA DÉCADA DE 50 DO SÉCULO XX EM CARNAÚBA DOS DANTAS E SEUS 

EFEITOS  

 O município de Carnaúba dos Dantas, por está localizado na região semiárida do 

Nordeste, periodicamente tem sofrido com problemas de estiagens, característicos dessa 

parte que ocupa o território brasileiro.  

Na década de 50 do século XX, de início, houve três anos de secas: 1951/52/53. Foi 

durante esse período de seca que se deu a criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

Conforme Dona Maria das Neves, durante essa década, nos anos de 50/54 e 57 houve 

inverno, 51/52/53/56 e 59 foram escassos de chuvas e o ano de 58 foi seco513. Esses dados 

foram corroborados por Seu Tota Azevêdo514.  

           Ainda na década de 50, a política de combate aos efeitos da seca até então adotada, 

passou a ser questionada por alguns segmentos da sociedade como, por exemplo, a Igreja 

Católica. Na seca de 1958, segundo relatos dos entrevistados, algumas famílias carentes do 

município de Carnaúba dos Dantas, devido à falta de alimentos para as suas sobrevivências, 

recorreram à comida do mato. Dona Maria das Neves disse: “Algumas pessoas não tendo o 

que comer em casa ia pro mato, assava o xiquexique, tirava o miolo e cumia. Mais ninguém 

morreu de fome. Pelo menos não é do meu cunhecimento” 515. O mesmo não aconteceu 

com os animais. Rebanhos foram dizimados, tendo em vista a inexistência de pastos, pois 

em 1958 praticamente não choveu. Segundo Seu Tota Azevêdo “a chuvinha que deu aqui 

[Carnaúba dos Dantas], só deu pra correr as goteras”. Esse fato provocou uma situação 

latismável a todos os homens, animais e plantas. Os criadores que não estavam no Serviço 

do Exército, denominação dada por Seu Tota Azevêdo à ação do governo federal durante a 

                                                        
513 Informações concedidas por Maria das Neves Azevêdo de Medeiros, 80 anos, em 13/11/2014. 
514 A esse respeito, também Seu Tota Azevêdo, 91 anos, afirmou que os anos iniciais da década de 50 do século 

XX foram de chuvas irregulares. Disse: “Seco mermo foi 58. A seca de 1951 não atingiu toda a região do Seridó”. 
515 Depoimento concedido em 13/11/2014. 
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seca de 1958, escaparam parte do rebanho, como o gado, alimentando-o com xiquexique 

assado nas coivaras516. 

          O ano de 1958 foi seco, provocando graves consequências. Os entrevistados nos 

informaram que a seca começou em janeiro e em dezembro do corrente ano começou a 

chover. Foram chuvas repetidas, mas suficientes para que o ano de 1959 iniciasse com a 

vegetação do Seridó verdejante. 

 

PRINCIPAIS MEDIDAS TOMADAS PELO PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE EM GERAL 

          Na época da seca de 1958, à frente do governo do Rio Grande do Norte encontrava-

se Dinarte Mariz. Ione Rodrigues Diniz Morais (2005) relata que o citado governador, devido 

à estiagem que provocou imensa calamidade social, somada a vários obstáculos e 

dificuldades financeiras que o Estado estava sofrendo no período, enfrentou momentos 

críticos no início de sua gestão.  

          Na análise textual reproduzida pela supracitada autora, podemos concluir que o 

drama da seca de 1958 é caracterizado pela situação que afligia as populações flageladas 

nordestinas no Estado do Rio Grande do Norte. Faltavam roupas, alimentos, trabalho e 

assistência. Era tão grave o problema que, por exemplo, os trabalhadores não dispunham 

sequer de roupa grosseira para irem trabalhar nos serviços de emergência instalados pelo 

Governo Federal (Juscelino Kubitschek).  

 Tendo em vista a gravidade em que o Estado se encontrava, o Governador do RN 

pediu socorro às autoridades federais e lançou a campanha da roupa ao flagelado. Vários 

donativos foram recebidos de todos os estados do Brasil, e da Federação das Indústrias de 

São Paulo. 

           Com relação aos serviços de emergência instalados pelo Governo Federal, Dona 

Maria das Neves chama-os de “Emergências” e Seu Tota Azevêdo denomina-os de “Serviços 

                                                        
516 Monte de lenha usado para assar o xiquexique destinado à comida do gado durante o período de estiagens. 
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do Exército”. Porém, vale salientar que no fragmento textual do livro de Ione Morais (2005, 

p. 201) está gravado “Serviços de Emergência do Governo Federal”. 

           A respeito dos serviços de emergência, Seu Tota Azevêdo insistiu em afirmar que não 

eram propriamente emergências, mas, sim, Serviços do Exército. Esses serviços eram 

dirigidos pelo Exército para atender os flagelados da seca. 

           Dando continuidade à descrição dos relatos obtidos, através das gravações das 

entrevistas, no município de Carnaúba dos Dantas, os “cassacos” 517 trabalhavam realizando 

serviços nas estradas de rodagem da Rajada à Ribeira do Acauã (para Jardim do Seridó) e 

de Acari à Jardim do Seridó. “Na época eu trabalhava fazendo muito tijolo e comprava feijão, 

farinha e rapadura aos trabalhadores da emergência” 518.  

           Seu Tota Azevêdo comprava mercadorias aos operários da Emergência porque o 

pagamento funcionava da seguinte forma: os trabalhadores faziam a feira no barracão do 

Exército, localizado na Rajada, e a diferença, caso sobrasse, dos gastos com a feira, recebiam 

em dinheiro (espécie). Muitos vendiam o excedente das mercadorias para empregar o 

dinheiro em outras necessidades. Além do barracão, na sede do município de Carnaúba dos 

Dantas estava instalado o Escritório da Emergência. 

         Devido à carência de água para o consumo humano, animal e vegetal, os 

carnaubenses, mesmo os que residiam na zona urbana, eram abastecidos com água 

advindas de profundas cacimbas que eram escavadas nos leitos de riachos e, principalmente, 

no leito do rio Carnaúba. Tanto Dona Maria das Neves, quanto seu Tota Azevêdo, falaram 

dessas cacimbas que existiram durante a seca de 1958. Elas eram escavadas de forma 

comunitária, e serviam a todos da comunidade, apesar de algumas estarem situadas em 

propriedades de particulares. Mas também existiam cacimbas que eram de propriedade 

particular, somente para o uso da família. Foram dias difíceis, se comparando com os de 

                                                        
517 De acordo com o Grande dicionário da língua portuguesa (2009), o termo no texto significa os operários 

do Serviço de Emergência da seca de 1958. 
518 Depoimento concedido em 13/11/2014. 
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hoje. As mulheres, homens e crianças descendo e subindo as profundas cacimbas com latas 

e outros utensílios cheios de água.  

 Questionados se no município de Carnaúba dos Dantas foi construído algum açude 

através do Serviço de Emergência realizado durante a seca de 1958, os entrevistados 

responderam que nenhum. Quanto à construção de barreiros, Seu Tota disse que apenas 

um foi construído próximo à Rajada (entre esta localidade e a beira do rio Acauã). Pelo que 

entendemos, na realidade, esse barreiro não foi construído em território carnaubense. 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Questionados quanto à opinião dos entrevistados a respeito das ações tomadas pelos 

governantes para amenizar a crise da seca de 1958 em Carnaúba dos Dantas, ambos 

responderam que foram tomadas medidas paliativas, isto é, momentâneas. Não foram 

suficientes para sanar os problemas futuros que surgiram com as futuras secas. Um dos 

entrevistados, Seu Tota Azevêdo, opinou que as verbas eram desviadas, assim como são 

hoje, ficando a metade nas mãos dos intermediários. Os políticos se aproveitavam da seca 

para conseguirem votos.  

 Concluímos que os objetivos propostos foram alcançados. Através dos narradores 

aprofundamos os conhecimentos acerca da problemática das secas que marcaram a década 

de 50 do século XX, especialmente a de 1958 em Carnaúba dos Dantas.  

Enfim, por tudo que lemos e ouvimos, afirmamos que ainda falta uma consciência 

regional e local. Necessita-se de ações e estratégias culturais, ambientais e sociopolíticas 

capazes de modificar esse quadro de miséria e dependência. 
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RETRATOS DE UM SERTÃO:  

A CONSTRUÇÃO E A INFLUÊNCIA DE UMA IMAGEM RELIGIOSA A 

PARTIR DA LITERATURA DE CORDEL NO SERTÃO NORDESTINO 
      

Jessica Kaline Vieira Santos519  

 

AS ORIGENS DA LITERATURA DE CORDEL 

A literatura de cordel brasileira tem sua origem na literatura de cordel portuguesa, já 

em Portugal e na Espanha esse tipo de literatura já possuía esse nome. 

            No Brasil teve seu inicio com a impressão de folhetos a partir de 1893 produzidos 

por poetas denominados da primeira geração, que introduziram uma série de traços 

característicos a esse tipo de literatura, dentre algumas características estão ás semelhanças 

do texto com a oralidade e a quantidade compacta de páginas. Essas características 

contribuíram para o barateamento, popularização e a difusão da literatura de cordel no 

nordeste que teve seu auge entre 1930 e 1960. A segunda geração de poetas por sua vez 

teve dificuldades em manter a literatura em decorrência da difusão e propagação do radio 

e televisão, porém muitos deles ainda continuaram formando novos poetas e abrindo 

espaço para a terceira geração. Por conter traços em sua escrita que remetem a oralidade, 

a poesia do cordel é facilmente memorizada e com isso também é facilmente propagada e 

repassada as novas gerações, tanto pela sua simplicidade lingüística quanto por conter 

assuntos pertinentes ao imaginário e cotidiano de homens e mulheres de vida difícil, que 

em muitas das vezes faziam da literatura de cordel e da repetição de suas estórias entre as 

rodas de amigos, vizinhos e familiares como uma forma de divertimento. 

Diversos temas são abordados na literatura de cordel, dentre esses temas está à 

religiosidade, escritos por poetas tanto da primeira geração quanto da segunda, poetas 

                                                        
519 Nasceu em Campina Grande - Paraíba, em 23 de maio de 1993. Cursou sua vida escolar em escola pública 

e aos seus 19 anos entrou para Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, onde atualmente cursa o 6º período 

do Curso de Licenciatura em História. 



 

539 

 

como João Martins de Ataíde, José Camelo de Melo Resende, João Ferreira de Lima, Gonçalo 

Ferreira da Silva dentre outros. 

Levando em consideração a produção da literatura a partir alguns desses autores é 

que veremos a influência da poesia de cordel na vida do homem nordestino e como a 

religiosidade é retratada nesses cordéis. O inicio da discussão se apresenta a partir das 

literaturas produzidas na primeira geração de artistas que acontece a partir de 1893 e vai 

até a sua ascensão por volta da década de 1930. 

O sertão nordestino na sua maioria das vezes é retratado como um ambiente hostil, 

em que se revelam dificuldades nas condições de vida de seus habitantes, onde a seca 

prevalece, em sua maioria das vezes. È nesse ambiente que a literatura de cordel circula e 

esse ambiente também funciona como cenário típico para que as estórias aconteçam e 

possam se difundir. 

 

A LITERATURA DE CORDEL E SEUS VÁRIOS ASPECTOS 

A literatura de cordel, na sua maioria das vezes ilustra o cenário ao qual o mesmo se 

desenvolvia, assim como também significava uma forma de evangelização, pois de forma 

indireta acabava por influenciar a vida do sertanejo, mostrando de forma simples quais 

atitudes eram aceitas e não aceitas pela sociedade que estava inserido. Assim destacarei 

algumas características nos cordéis do gênero e começaremos então pela análise sintética 

desses elementos.  

Podemos observar a religiosidade presente nos cordéis primeiramente a partir de 

muitos títulos com essa temática como é o caso dos cordéis Discussão do macumbeiro com 

o crente, Jesus e São Pedro, e Um aviso de Frei Damião e os sinais dos fins dos tempos, 

dentre outros do gênero. A titulação desses cordéis chamam atenção pela pluralidade de 

elementos que compõem essa religiosidade, não ficando restrita apenas ao catolicismo ou 

ao cristianismo, mas também as outras religiões inclusive as religiões afro-descentes o que 

para a época não era considerado de bom tom. Além da titulação dos cordéis, outro ponto 
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a ser considerado é a imagem visual representada nas capas das literaturas. Podemos 

observar que as impressões feitas em material xilográfico representavam cenas cotidianas 

vivenciadas no contexto do homem do sertão e de forma simples. 

 O tema religioso foi abordado por vários cordelistas, mas no presente artigo 

abordaremos de forma mais enfática as literaturas de Gonçalo Ferreira da Silva poeta 

nascido em 1937 e quer iniciou a sua produção na literatura de cordel a partir de 1978 

publicou cerca de 200 títulos com assuntos, como crenças, romances, política, dentre outros. 

E Francisco Sales de Arêda, natural de Campina Grande na Paraíba,em 1916, era um poeta 

cantador que deixou a viola e passou a se dedicar a produção dos cordéis, onde teve o seu 

primeiro livreto publicado em 1946, seu tema de maior recorrência era o romance e o conto. 

Um de seus cordéis O homem da Vaca e o poder da Fortuna teve uma adaptação para o 

teatro feito por Ariano Suassuna 10 anos após a sua publicação em 1973, sua obra é extensa 

com mais de 100 títulos publicados. 

As imagens abaixo correspondem à utilização de elementos gráficos referentes à 

religião. 

 

 

 

Podemos observar a partir das capas, imagens como padres em evangelização, 

mulheres e crianças recebendo bênçãos. A mistura de símbolos relacionados ao cristianismo 
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como a cruz que representa a figura de Cristo, a referência a religiões não cristãs como é o 

caso da literatura produzida por Gonçalo Ferreira da Silva que logo em sua capa apresenta 

as figuras de um “macumbeiro” e de um cristão protestante. 

 Esses elementos gráficos presentes a partir das capas dos cordéis tinham papel 

fundamental tanto na sua escolha como na sua aceitação por parte do leitor. Pois devemos 

levar em consideração que elas deveriam chamar a atenção dos mesmos que na sua maioria 

das vezes e de acordo com a época ao qual o cordel foi publicado e circulava, tinha como 

público uma população que em quase a sua totalidade tinha um nível educacional deficiente. 

Por esse motivo as capas se tornavam elementos atrativos para a escolha do livreto. 

A influência dos Padres Frei Damião e Padre Cícero, estão presentes em uma gama 

extensa de cordéis. Podemos observar por exemplo que assim como para o povo que os 

aclamava , os produtores das literaturas também expunham o papel que os mesmos 

desempenhavam no sertão nordestino.  Podemos observar nos fragmentos abaixo, que os 

mesmos eram considerados divindades e que por eles se obtinham milagres, nesse caso 

abaixo, as literaturas foram escritas por dois cordelistas distintos, porém continham traços 

semelhantes referentes à divinização do Padre e do Frei. 

 

 

 Ainda com referencia as figuras de Frei Damião e Padre Cícero, podemos destacar 

por exemplo que no cordel O Evangelho primeiro de Padre Cícero Romão, o autor Francisco 
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Sales de Arêda, destaca o seu papel de “milagreiro”. Como podemos observar nos versos 

abaixo: 

 

“Seus milagres, todavia, 

tão propagados no norte 

Onde dizem que pensando 

no grande padre dão sorte 

ganharam mais fama e vulto  

bem depois da sua morte” 

 

 Já no cordel O milagre da cidade santa que é de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva 

e este por sua vez, fala sobre o milagre que o Padre Cícero operou em uma beata de nome 

Maria, que morava na cidade de Juazeiro.  A partir de então a difusão da ideia de milagreiro 

se espalhou por todo o sertão, podemos observar os versos abaixo para constatar tal 

posição. 

 

“Todavia, o milagre 

de Maria foi verdade 

testemunhado por homens 

de grande idoneidade 

não nos deixa dúvida  

para negar-lhe a veracidade.” 

(...) 

“ Mas milagres com hóstia 

se tornaram mais constantes, 

as grossas e longas filas 

de romeiros, viajantes 

levando nos corações 

a fé que não tinham antes.” 

 

Ainda vários outros autores fazem abordagens semelhantes à cerca do Padre Cícero 

Romão como uma figura divinizada, mesmo o padre não podendo rezar suas missas, tinha 

uma imagem de santo dentro do sertão nordestino e que trazia consigo o poder de fazer 

milagres. 
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 Além do aspecto religioso ligado ao catolicismo também podemos observar 

literaturas que abordavam outras religiões, como é o caso dos cordéis A discussão do 

Macumbeiro com o Crente e Exu-Cidade do diabo ou Sucursal do inferno. Ambos de autoria 

de Gonçalo Ferreira da Silva, o primeiro por sua vez trata-se da história de Pilintra e 

Evangelistas que discutiam ideias a cerca de suas religiões. 

 Nos versos é possível identificar tanto elementos religiosos cristãos ( igreja,  pecado, 

o Papa, a bíblia  e o próprio Jesus Cristo ) como elementos de religiões afrodescendentes 

presentes em algumas expressões a exemplo de macumba, pomba-gira, preto-velho e guias. 

Podemos observar um pouco dessa representação nos versos abaixo: 

 

“Evangelista e Pilintra  

não pensam do mesmo jeito. 

pois enquanto Evangelista 

diz que foi por Cristo aceito 

Pilintra bate no bumba 

dizendo que é na macumba  

que se faz tudo bem feito.” 

(...) 

“ O crente bateu com as juntas  

dos dedos na negra capa  

da bíblia e ameaçou 

dar no macumbeiro uma tapa 

 e disse: - Na minha crença 

eu não aceito ofensa 

 

O cordel Exu – cidade do diabo ou sucursal do inferno, por sua vez fala da história da 

Cidade de Exu, que tinha recebido este nome e que o autor afirma em seus versos ser um 

nome amaldiçoado e por esse motivo não se deveria ter posto na cidade. Como nos versos 

a seguir: 

 

Exu- palavra maldita 

De macabro ritual 

Botar na cidade o nome 
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Do mensageiro do mal 

Devia ser pelo menos 

inconstitucional. 

(...) 

Exu- espírito do mal 

do ódio e perversidade 

vive como provação  

da própria sociedade 

não é um nome indicado  

pra botar numa cidade.  

 

O CARÁTER ENVOLVENTE DA LITERATURA DE CORDEL 

Além desses elementos de outras religiões também podemos observar, nos versos 

apresentados até aqui, a presença de traços característicos da literatura de cordel, ela é 

organizada em forma de rimas ou pelejas, o que facilitava a sua memorização para uma 

posterior reprodução em rodas de amigos, vizinhos e familiares.  Como afirma SILVA: 

 

Para os ouvintes será mais fácil compreender e memorizar poemas em que 

haja recorrência e repetições. A participação do público é importante para a 

tarefa de conservação cabe não só ao autor, mas a toda a comunidade. 

 

 Referente às suas características de memorização e com relação ao tom humorístico 

empregado na literatura de cordel Nogueira(2009 on line) afirma o seguinte: 

 

Com linguagem clara, cotidiana e tom humorístico, ricos em rimas,  prezam 

a função poética podendo ser falado ou cantado  com o acompanhamento 

de instrumentos musicais e uma verdadeira platéia , mostrando com isso o 

valor para mediação com o outro, à oralidade e à memorização. 

 

 E assim como também afirma Nogueira (2009 on line) sobre o leque extenso desse 

tipo de literatura. 

 

O leque da literatura de cordel é tão extenso que a partir de uma aparente 

roda de amigos ao fim do dia para ouvir histórias rimadas, cantadas, 

declamadas ou recitadas (um verdadeiro sarau). 

 

 Com isso, podemos assim observar o caráter oral e o tom humorístico empregues na 

literatura de cordel. O que facilita a sua a memorização e também a forma que o mesmo 
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será difundido. Nesse caso a literatura de cordel influenciou as b literatura de cordel se 

apresenta de forma leve e que por sua vez envolve o seu leitor, principalmente pelas 

características acima citadas. 

Enfim, o presente artigo procurou tratar, mesmo que de uma forma sucinta sobre 

como a imagem religiosa é repassada na literatura de cordel, e quais os elementos que 

fazem com que a mesma seja difundida com facilidade no âmbito ao qual ela circula. A sua 

influencia pode ser notada nitidamente, nas questões cotidianas, como a literatura de cordel 

circula com bastante facilidade em feiras e de forma oral entre as pessoas, os valores nela 

repassados são introduzidas na vida de quem os ouviu ou leu. É como se funcionassem 

como provérbios a serem  aplicados na vida, ou na sua maioria das vezes ela também 

reafirma questões que já aconteciam nesse cotidiano ao qual ela está inserida. As suas 

funções se misturam, e é por esse caráter tão próximo ao leitor que faz com que esse tipo 

de literatura seja tão difundida e tão amada pelo seu leitor. 
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Coordenação 
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VARAL DE MEMÓRIAS: RAIMUNDO NONATO E A CONSTRUÇÃO 

DISCURSIVA DO OESTE POTIGUAR 
 

Hélia Costa Morais520 

 

INTRODUÇÃO 

Raimundo Nonato da Silva nasceu em 18 de agosto de 1907, na cidade de Martins, 

estado do Rio Grande do Norte. Filho do casal de lavradores João Cardoso da Silva e Ana 

de Lima e Silva migrou para a cidade de Mossoró durante a seca de 1919, seguindo uma 

leva de retirantes que rumava em busca de meios de subsistência. Na cidade de Mossoró 

foi engraxate, ajudante no Mercado Público Municipal, entre várias outras ocupações. 

Ingressou na Escola Normal, de onde saiu professor em 1925, aos 18 anos de idade. 

Lecionou e dirigiu grupos escolares nas cidades de São Miguel, Serra Negra, Apodi e Natal. 

Em 1955, formou-se em Direito pela Universidade de Alagoas, foi nomeado juiz da comarca 

de Apodi, em cuja função se aposentou. A partir de 1951, dedicou-se à escrita publicando 

mais de 80 livros, entre os quais, destacam-se obras nos campos da literatura, crônica, 

memória, etnografia, história, folclore, etc.  

                                                        
520Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  E-mail: 

helinhamorais@live.com. 
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Raimundo Nonato tornou-se membro de várias instituições, como: o Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, 

o Instituto Cultural do Oeste Potiguar, a Federação das Academias de Letras do Brasil, a 

Associação Brasileira de Escritores, o Sindicato dos Jornalistas Liberais da Guanabara e a 

Sociedade Brasileira de Folclore. Mudou-se para o Rio de Janeiro em definitivo no ano de 

1961, aonde faleceu em 22 de agosto de 1993, aos 86 anos de idade. 

A presente análise se aterá a obra Memórias de um retirante (1957), na qual narra sua 

saga de retirante fugitivo da seca de 1919, rumo à cidade de Mossoró. Essa narrativa conta 

a sua caminhada pelo oeste potiguar e se mostra carregada de vestígios reveladores quanto 

ao passado dos sujeitos e espaços contemplados por ela. Uma vez que como sugere Michel 

de Certeau (1994), o ato de caminhar é um processo de apropriação do sistema topográfico 

pelo pedestre; é uma realização espacial do lugar; implica relações entre posições 

diferenciadas: é um espaço de enunciação, de modo que “os jogos dos passos moldam os 

espaços” (p. 176).  

Considerando que o conhecimento histórico é construído por meio de uma análise 

crítica das recordações e vestígios acerca do passado, buscaremos aqui problematizar e 

contextualizar os eventos narrados por Nonato acerca do oeste potiguar e assim buscar 

entender as representações produzidas acerca da região, bem como os elementos que o 

influenciaram na construção de tal narrativa. Visto que, numa espécie de rememoração 

voluntária, suas memórias associam indícios espaciais e temporais de vários momentos que 

se deseja fazer “memoráveis”, evoca espaços, lugares e personagens de uma época que já 

não é; mas que se faz presente na lembrança de quem a viveu, de modo que suas memórias 

são reconhecidas e legitimadas por quem também as compartilhou e as leem sob a forma 

de narrativas. Acerca da memória, Henry Rousso (2002) afirma ser: 

 

Uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 

representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do 
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indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, 

social, nacional (p. 94). 

 

É preciso ressaltar, no entanto, que antes que se construa uma análise acerca das 

representações produzidas em torno da região oeste potiguar, é importante explicitar a 

maneira como a própria região se originou, atentando para a sua própria historicidade521. 

Uma vez que, como alerta Albuquerque Jr:  

 

As regiões aparecerem, durante muito tempo, nas obras feitas por 

historiadores, como recortes naturalizados, como identidades sem história, 

nomes que apenas indiciavam uma realidade imutável, uma verdade já 

conhecida que estava fora deles, simples espelhos do espaço que diziam. A 

linguagem aí não era sequer tomada como participe destas construções 

(2010, p.7).  

 

A história da região oeste potiguar está ligada à ideia que toma Mossoró como um 

polo regional. Ideia essa tecida através de seus intelectuais, responsáveis por produzirem 

representações e conceitos que atestam tal pensamento. A dita “região mossoroense” não 

levava em conta apenas seus aspectos geopolíticos, mas sua produção cultural através do 

desenvolvimento de uma suposta ideia de “cultura mossoroense”, a qual conforme se 

conjeturava naquele contexto, seria capaz de “influenciar” os municípios que estavam em 

seu entorno.  

A ideia de Mossoró como região seria explicada para além dos aspectos geográficos, 

posto que seria considerada sua “influência” cultural sobre os municípios vizinhos, que a 

teriam como um polo central. Acerca da ideia de centro regional, Albuquerque Jr (2010) 

sugere que as regiões são escritas e inscritas para projetarem-se como sendo a base de 

                                                        
521Hartog reflete acerca da busca pela historicidade ao afirmar que: “restituir essa historicidade exige em 

primeiro lugar que o consumo cultural ou intelectual seja ele próprio tomado como uma produção, que 

evidentemente não fabrica nenhum objeto, mas constitui representações que nunca são idênticas” (1990, p. 

59). 
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identidades que se deseja tornar fixas e imutáveis, sempre sugerindo serem pensadas a 

partir de um centro em nome do qual se expressam. 

Entendemos que a história da região oeste potiguar está ligada a uma artimanha 

política e intelectual arquitetada, sobretudo pela família Rosado, que intencionava projetar 

a cidade de Mossoró como centro regional, a fim de expandir sua área de influência e 

projeção política no estado do Rio Grande do Norte522. A construção discursiva e 

historiográfica da região oeste foi tecida desde meados da década de 1940, vindo esta a se 

oficializar como mesorregião potiguar pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) somente no ano de 1975. Sendo os intelectuais mossoroenses responsáveis por 

produzirem os discursos e tecerem representações e conceitos que legitimaram o oeste 

como região523.  

A construção em torno da “região mossoroense” não favoreceu somente os interesses 

políticos ou de poucos intelectuais; mas serviu para ampliar o campo de estudo, análise e 

produção a respeito da própria cidade e dos municípios que supostamente a compunham 

como região. A criação do ICOP em 30 de setembro de 1957, responsável por reunir os 

principais intelectuais da cidade e do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o próprio 

Raimundo Nonato, teve por finalidade estudar, pesquisar e escrever sobre a cultura, história 

e geografia local e regional, tendo como veículo de expressão de suas ideias e pesquisas, a 

Revista Oeste, que passou a circular no ano de 1958 e contribuiu para a construção do oeste 

potiguar como região e a legitimação de Mossoró como sendo seu centro. 

Cabe destacar, contudo, que a produção intelectual em torno da região não se 

centrou exclusivamente na Revista Oeste, visto que a Coleção Mossoroense fundada por 

Vingt-Un Rosado desempenha papel importante na disseminação daquilo que seria dito e 

                                                        
522Como considera Albuquerque Jr, “toda região é pensada a partir de um centro, como tendo uma parte 

central, mais importante, para onde devem convergir aqueles que em nome dela se expressam” (2010, p. 6-7).  
523Essa produção e legitimação discursiva foram compostas através de artigos em jornais, revistas e na Coleção 

Mossoroense, são exemplos títulos como: BRITO, Raimundo Soares de. Estudos de história do Oeste 

Potiguar. ESAM, 1979; IDEM, Indústria e Comércio do Oeste Potiguar - um pouco de história. ESAM/FGD, 

1982; IDEM, Pioneiros da história da Indústria e Comércio do Oeste Potiguar. ESAM/FGD, 1982. 
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verbalizado em suas páginas como sendo a cultura regional daquela espacialidade. E a 

referida coleção tornou-se, não por acaso, um espaço onde Raimundo Nonato publicou 

inúmeras obras, inclusive a coleção Minhas memórias do oeste potiguar.  

Enxergamos a escrita da história como uma prática social, fruto dos interesses do 

lugar social de onde escreve o historiador, sendo o texto o lugar do discurso historiográfico. 

Por isso, levamos em consideração que embora Nonato voltasse sua escrita para as 

recordações do seu passado, escrevia a partir de um lugar distante, sobre um lugar que já 

não existia mais, de modo que a tessitura de suas memórias é utilizada de maneira a dar 

visibilidade as histórias e memórias de sua geração, buscando talvez, trazer à luz valores, 

costumes e tradições já rechaçadas pelas transformações advindas com a modernidade em 

voga no contexto da década de 1950. Suas narrativas nos brindam, portanto, com relatos 

memorialísticos que travam um intenso diálogo entre espaços do viver, do narrar e do 

lembrar.  

Não por acaso, Michel de Certeau (1982) nos alerta em seu capítulo A Operação 

Historiográfica, para a necessidade de se observar o lugar de onde se realiza a pesquisa 

histórica, uma vez que o lugar de escrita contribui diretamente para as possibilidades do 

fazer e consequentemente do não fazer historiográfico. Sendo preciso considerar o lugar 

social de onde os indivíduos promovem a construção do seu discurso historiográfico ao 

analisar sua produção, pois esta certamente carregará os preceitos do seu lugar de escrita: 

 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-

econômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que 

circunscrito por determinações próprias: una profissão liberal, um posto de 

observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, 

submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma 

particularidade. (...) É em função deste lugar que se instauram os métodos, 

que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as 

questões, que lhes serão propostas, se organizam. (CERTEAU, 1982, p. 52.) 
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Seus discursos são tomados aqui como práticas sociais historicamente localizáveis, 

como acontecimentos que emanam de determinadas relações de saber e poder. São práticas 

construtoras de espaços.  Os discursos produzidos por Nonato são tomados aqui como uma 

produção histórica, como um monumento524 a ser problematizado historicamente. Suas 

produções são consideradas frutos de práticas sociais historicamente localizadas. Sobre a 

noção de discurso, Michel Foucault (1996) pontua que: 

 

Devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, 

mas também se ignoram ou se excluem. Não transformar o discurso em um 

jogo de significações prévias; não imaginar que o mundo nos apresenta uma 

face legível que teríamos de decifrar apenas; ele não é cúmplice de nosso 

conhecimento; não há providência pré-discursiva que o disponha a nosso 

favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos às 

coisas, como uma prática que lhe impomos em todo caso (1996, p. 50). 

 

Portanto, acreditamos que é preciso pensar a construção espacial do oeste potiguar 

na busca por sentidos e elementos responsáveis muitas vezes por forjar tal espaço. Assim, 

entendemos as práticas escriturárias de Raimundo Nonato como narrativas que possuem 

valores espaciais ligados a lembranças e/ou descrições que representam maneiras de 

praticar os espaços.  

 

O OESTE POTIGUAR NAS MEMÓRIAS DE UM RETIRANTE (1957) 

Logo nas primeiras páginas de Memórias de um retirante, Raimundo Nonato inicia 

seus relatos meticulosos quanto à rotina estabelecida nos engenhos e nas casas de farinha 

nas quais trabalhou durante a infância, nos revelando hábitos comuns aos sertões 

nordestinos àquela época, observemos o trecho abaixo: 

 

                                                        
524Como reflete Le Goff: “O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o reenviar a 

testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos” (1990, p. 536). 
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À hora certa, e à sombra da alpendrada que deitava para o lado do açude, 

ou debaixo dos laranjais que se espalhavam pelos arredores, os 

trabalhadores se amontoavam, pelo chão, por cima de algumas pedras, 

assentados em cepos de aroeiras, ou mesmo de cócoras, fazendo roda, em 

derredor de um imenso alguidar de barro, fumegante, cheio de mungunzá, 

de paçoca, ou de pirão de carne de bode, por onde o caldo ficava morejando 

nas bordas, de mistura com pedaço de jerimum caboclo e folhas de coentro. 

[...] Não havia sesta nem repouso para a digestão (NONATO, 1987, p. 14). 525 

 

Sobre sua vizinhança no sítio em que morava aos arredores da estrada da Serrinha 

no município de Martins, relata: 

 

Ali, a bem dizer, não cheguei a ter infância, nem conhecer a mocidade, pois 

mal abri os olhos, para o mundo, fui logo atirado aos rudes afazeres do 

campo, do trato da terra, da vida solta no meio agreste de uma natureza 

madrasta, onde o sol já me encontrava nos baixios, cambitando olho de cana, 

num jerico sonolento e lerdo, botando lenha do mato para a fornalha, 

quando não ficava rodando, ao pé dos arrancadores, juntando mandioca, 

num balaio, para levar à casa de farinha (NONATO, 1987, p. 13). 526 

 

Em outro trecho, Nonato se detém a descrição em pormenores da Rua das Pedras, na 

qual morou na cidade de Martins. Ele a descreve:  

 

A Rua das Pedras, em Martins, era uma espécie de Pátio dos Milagres. Ali, se 

aglomerava o resto, a arraia-miúda, o rebutalho da cidade. Na sua história, 

que não era bem história, figurava a uma tradição de barulho, de valentia dos 

seus arruaceiros, quase todos com elevado número de visitas ao “hotel” das 

grades de ferro. Recurvada num recanto que se abria no Largo do Rosário, a 

Rua das Pedras era o refúgio de uma gente deserdada, a abertura por onde 

escorria o iodo de uma convivência de sarjeta, de degradação e de miséria 

humana. (...) No meio da rua humilde, suja, sempre coberta de capim, ou de 

lixo, corria uma profunda depressão, onde, nos dias chuvarentos, a água se 

enxurrava, ou fazia correnteza. Naquele ponto, os moleques nus, depois do 

                                                        
525Nesse trecho, Nonato descreve não somente a rotina vivenciada nos engenhos, mas revela com riquezas de 

detalhes uma culinária tipicamente regional. 
526É interessante pensar que esta realidade narrada por ele não é desconhecida, nem tampouco diferente dos 

discursos dados em torno da região Nordeste como um todo. O que nos faz refletir sobre o quanto sua 

narrativa pode contribuir para a afirmação da ideia de uma região oeste pobre e carente de perspectivas. 
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banho de chuva, construíam os açudes, com pequenas barragens de areia. A 

Rua das Pedras era, também, um lugar esquecido. Nunca foi lembrado, para 

um melhoramento, para que se arrancasse uma pedra, se entupisse um 

buraco, ou se removesse um bicho morto. Nas suas casas imundas, rodeadas 

pelo monturo que vinha de outros pontos, se amontoavam os moradores, a 

ralé da cidade, as tratadeiras de fato, o coveiro Juventino Cachaça. Chica 

Velha que tinha uma bodega na esquina (...) assim era o retrato da Rua das 

Pedras. Por ali, não passavam as procissões, nem os desfiles dos meninos do 

Grupo Escolar (...) para aquela gentalha perdida, sem esperanças, sem ilusões, 

quase sem alma e sem vida, a Rua das Pedras era o princípio e o fim 

(NONATO, 1987, p. 17-18-19). 

 

A descrição de Raimundo Nonato sobre a Rua das Pedras é minuciosa quanto aos 

detalhes sobre suas paisagens cotidianas, seus sujeitos, anseios e como é possível conjeturar 

a partir da narrativa, tratar-se-ia de um espaço esquecido e renegado pelo poder público e 

pela própria sociedade martinense.  

No decorrer da sua escrita, destaca a importância da figura de Justino Cocada na 

ornamentação do que se pode chamar de um “espaço de sociabilidade”, através das 

conversas de “boca de noite”, algo bem peculiar nos interiores nordestinos. Através deste 

trecho, se faz necessário atentar para a reflexão em torno dos espaços de uso coletivo, os 

quais implicam na construção da memória social, a qual é enraizada nos valores dos mais 

diferentes grupos sociais. De modo que se faz imprescindível atentar para as alterações 

provocadas pelos grupos sociais que se sociabilizam nos espaços coletivos, como é o caso 

do Quarto de Justino Cocada, a fim de perceber os elementos simbólicos que influenciam 

sua composição e as práticas sociais que modelam esses espaços e a influência exercida 

sobre eles.  

Vejamos o que ele escreve sobre os sujeitos que frequentavam o “Quarto” 527 do 

Justino Cocada, uma das boticas mais visitadas da cidade de Martins: 

 

                                                        
527“Quarto” era uma designação bastante comum no interior, dada às casas de comércio, às lojas e às bodegas. 
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O estabelecimento de Justino Cocada, situado num canto do mercado 

público, poderia ser tudo, menos uma casa de negócio (...) era de ver que 

Tina não vendia nada. Não tinha nenhum gênero, pois na verdade, a única 

mercadoria que ali existia, em estoque, era o vento, (...) a sua freguesia era a 

dos conversadores. Em horas certas, se juntavam os conhecidos que davam 

na vida de todo o mundo. Ali, nem santo escapava. Os que ficavam iam 

cortando os que se retiravam mais cedo, e estes falavam dos retardatários. 

(NONATO, 1987, p. 24-25).   

 

Nonato descreve a paisagem física e social que lhe fez deixar sua terra-natal rumo 

aos meios de sobrevivência que ali se faziam escassos. Aqui, seu relato se refere às secas 

que assolavam a região oeste potiguar, bem como várias outras partes do Nordeste 

brasileiro, responsáveis pela migração de muitas pessoas do sertão para as cidades528, aqui 

se inclui o próprio Raimundo Nonato. Ele escreve: 

 

A luta pela sobrevivência transformava-se num drama de brutalidade. A fome 

rondava por perto, e raro era o dia em que fogo via panela (...) as estradas 

continuavam entupidas de retirantes, que eram batidos pelos ventos da 

miséria. O sertão calcinado era um grande deserto, como se sobre ele tivesse 

caído o açoite de uma praga devastadora (NONATO, 1987, p. 21-22). 

 

Para além das áridas paisagens do sertão martinense, procura descrever os 

sentimentos que moviam as pessoas que compartilhavam as experiências vividas durante 

aquele triste contexto que acabou por fazê-lo mudar-se definitivamente para a cidade de 

Mossoró. Vejamos sua descrição: 

 

O drama era desolador. A terra esturricada. Os açudes secos. A gadaria 

morrendo. Os engenhos de rapadura parados. As casas de farinha com as 

portas atravancadas (...) agora, sem moagem e sem desmancha, não havia 

como arranjar, pelo trabalho, o sustento da casa. Diante daquela crise 

desadorada, sem possibilidade de permanecer numa situação insustentável, 

                                                        
528Sobre sua mudança do sítio para a cidade de Martins, Nonato conta: “na verdade, essa mudança era apenas 

de aparência, pois as razões fundamentais permaneciam irremovíveis, as dificuldades sempre se acumulando 

dia a dia, os problemas sem meio de solução (...) a mudança do sítio para a rua em nada modificou o plano da 

minha vida, que não tinha deixado de ser o que era: pobre, esquecido, abandonando” (NONATO, 1987, p. 22). 
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só restava uma decisão, aparentemente absurda, porém, heróica: da fuga. A 

do abandono da terra em procura de outro mundo, de outra vida. Deste 

modo, caí no meio das multidões maltrapilhas dos retirantes que povoavam 

as estradas, esmulambadas e famintas, nas andanças para uma terra do sem 

fim, (...) daí pra frente, a estrada larga, de barro vermelho, estendia-se com 

uma imensa cobra a perder de vista, e ia cortando lugares e fazendas com os 

campos e carneiros, terras das propriedades de “seu” Zenon, advogado e 

homeopata de renome, chefe de grande família, figura de grande prestígio 

nos meios de Martins e pessoa de maior reputação. Depois, só a planície 

imensa. (NONATO, 1987, p. 29-31). 

 

O contexto descrito por Nonato nos leva a presumir um cenário de seca, pobreza, 

escassez de alimentos e meios de subsistência. Através de suas memórias percebemos que 

a região oeste potiguar também foi bastante atingida por esse fenômeno que levava as 

pessoas às estradas, sem rumo, carregadas por um vago sopro de esperança, movidas 

apenas pelo impulso à sobrevivência. Essa era a vida dos retirantes, aos quais, Nonato e sua 

família se juntaram e rumaram à cidade de Mossoró, como ele afirma no trecho a seguir, 

“foi na migração desses grupos anônimos e desconhecidos que, vi naquela manhã de sol, a 

cidade portentosa, que fora em outras horas, motivo de meus sonhos” (NONATO, 1987, p. 

11). 

Sobre sua chegada à cidade de Mossoró, ele ratifica o pensamento de Mossoró como 

polo regional e a ideologia que circunda a criação da região oeste potiguar. Vejamos o que 

ele narra sobre sua caminhada e chegada à Mossoró nas assertivas abaixo: 

 

Do mirante improvisado, podia observar o intenso movimento das ruas, com 

a circulação de numerosos animais que formavam os comboios, os tropeiros 

que conduziam essas peças pelas estradas, algumas em grande número, que 

transitavam pela frente daquela moradia, pois por ali se estendia a estrada 

tronco que ligava Mossoró a muitos lugares do alto sertão nordestino 

(NONATO, 1987, p. 41).  

Numa distância aproximada de três léguas, a estrada toda era alegrada pelo 

desusado movimento dos comboieiros, pela conversa, vozear e gritos 

daquela gente, que vinha de todas as partes, demandando de todos os 

sertões à procura da cidade que era ainda o vasto celeiro comercial, centro 

abastecedor de interior de vários Estados Nordestinos através do volume de 
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suas operações mercantis. (...) Todo o interior sertanejo ouvia contar pelos 

velhos tropeiros a história daquela pequenina capela, cujo local, era como 

uma porta aberta por onde penetravam os que chegavam para a grande e 

desconhecida aventura de novos dias e de outras esperanças, de 

possibilidades de trabalho e riquezas com que a cidade, que se abria, lhes 

acenava para a luta, para a vitória ou para a derrota (NONATO, 1987, p. 44). 

 

Sobre o contexto vivido por Mossoró à sua chegada, em 1919, ele afirma: 

 

A cidade, àquela época, ainda no seu franco florescimento mercantil, vivia de 

um intenso comércio, não abrindo, destarte, caminhos de vitórias a quem 

não dispusesse de certa soma de condições, reclamadas pelas numerosas 

ocupações da sua atividade e das suas casas de negócio, (...) quando cheguei 

em Mossoró, tentei com os Apolinários, com Aristides Rebouças e Antônio 

Costa, arranjar-me naquele serviço, esforço de todo inútil, pois não havia 

vaga, nem eles confiavam na possibilidade do meu rendimento (NONATO, 

1987, p. 48). 

 

A seguir, podemos observar seu relato sobre a importância da criação das 

Associações mossoroenses, de modo a exaltar seu caráter social e humano, tendo ele 

próprio engajamento em muitas delas, como é o caso da Liga Operária, União Caixeiral e 

União dos Artistas. As associações mossoroenses foram fundamentais para a promoção da 

cultura local. Como atesta Nonato: 

 

As associações de Mossoró concorreram de modo inequívoco, para a criação 

de um espírito de classe e para o desenvolvimento de um plano de 

valorização humana dos seus agremiados. Historicamente, a primeira dessas 

entidades, a mais importante, sem dúvida, a União Caixeiral, surgiu no ano 

de 1911, congregando os auxiliares do comércio local. (...) Depois fundou-se 

a União de Artistas, seguida, em pouco, pela Liga Operária (NONATO, 1987, 

p. 94-95). 529 

 

                                                        
529Nonato ficou responsável pela organização da biblioteca da Liga, lugar onde se debruçou sobre novas 

leituras, vindo posteriormente a tornar-se membro da sua diretoria. 
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Os trechos a seguir, são muito interessantes no sentido de se perceber os espaços de 

sociabilidades mossoroenses na década de 1920, sendo eles representados, em grande 

medida, pelos tradicionais festejos da padroeira Santa Luzia, bem como pelos bailes 

ocorridos em pontos diferentes da cidade, como relata Nonato, a seguir: 

 

Não sei de lembrança mais alegre, nem de festa mais bonita do que a do 

novenário de Santa Luzia, a padroeira de Mossoró, ao tempo da minha 

meninice. Hoje, já a festa não tem mais nada do colorido daqueles dias, e seu 

retrato tradicional também não apresenta mais a forma de que então se 

revestia. (...) nas imediações do templo, na praça, pelas ruas laterais e junto 

da calçada do mercado, ficavam estendidas, em longas filas, iluminadas por 

fumacentos candeeiros ou bicos de carboreto, as mesas, as bancas, as 

barracas cheias de taboleiros, doce de toda a espécie, grudes, bolos e café, 

além dos potes cheios de gengibirra, um refrigerante afamado, feito da polpa 

da tamarinda, por um antigo valentão da terra, o preto Arsênio Cabo de coco, 

(...) os festejos eram divididos por noiteiros que representavam grupos sociais 

ou econômicos na vida do município (NONATO, 1987, p. 104-105). 

 

Devo dar notícias e memórias das reuniões sociais, das festas, e dos grandes 

bailes de Mossoró, embora vistos, assim de longe. De todos, os mais 

importantes eram realizados no Democrata, sociedade dos ricos, que ficava 

num casarão amarelo, de porta larga, com muitas janelas na frente e pelos 

lados, na Praça da Estátua, o mesmo que fora o armazém do suíço Jão Ulrich 

Graff, mais tarde, do alemão Conrado Mayer. [...] lá pro outro lado da cidade, 

depois dos trilhos da estrada de Ferro e perto da bodega de Valentim, era a 

casa de Maria Preta, situada depois da Rua dos Paus, sítio que, em outros 

tempos, gozara de renome, pelas arruaças e barulhos de que fora teatro, 

tantas vezes. Os bailes dos Paus deixaram uma crônica movimentada, riscada 

de incidentes policiais, de facadas e de tiros que partiam, inexplicavelmente, 

depois da meia noite. (NONATO, 1987, p. 108) 

 

No primeiro trecho observado acima, Nonato explicita o apego às tradições. Quando 

afirma: “a festa não tem mais nada do colorido daqueles dias, e seu retrato tradicional 

também não apresenta mais a forma de que então se revestia”, denota certo saudosismo 

bem típico de quem era avesso às transformações impostas pelo seu contexto de escrita. 

No mesmo trecho, ele atesta que os festejos da padroeira eram representados por grupos 

sociais que se destacavam no cenário econômico do município.  
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Vindo, no segundo trecho, a dar notícia dos bailes que se realizavam em vários outros 

pontos da cidade. Os bailes que se davam em bairros mais distantes são apresentados como 

sendo frequentados por grupos sociais com menor atuação econômica no município, os 

quais eram caracterizados por incidentes na esfera policial. Tal divisão se faz oportuna no 

sentido de atentar para a questão das relações sociais desenroladas naquele contexto, se 

fazendo nítida a divisão de classe explicitada pela escrita de Nonato 530. 

Em meio à narração de uma memória e outra, presenteia seu leitor com fatos curiosos 

sobre a história da região, ao mesmo tempo em que a circunscreve e legitima a existência 

do “oeste potiguar”. Seus relatos são tecidos de modo a adquirir legitimidade não somente 

como simples registro de memória individual, mas se percebe a intenção de relacioná-los a 

um contexto mais amplo que envolva a coletividade, a sociedade da qual fazia parte. Trata-

se de uma articulação entre suas memórias individuais com a memória social do contexto 

ao qual pertencia.  

A obra Memórias de um retirante, portanto, nos presenteia com relatos e descrições 

que nos permitem investigar e compreender parte do contexto ao qual ele se refere ao 

desenrolar de suas narrativas sobre a região oeste potiguar. Mesmo em meio às dimensões 

afetivas que impregnam sua escrita, é possível verificar aspectos que marcaram o contexto 

histórico da região. Além disso, é imperioso perceber as representações utilizadas por ele 

para construir uma memória sobre a região de modo a promover um sentimento de 

identificação aos que leem seus relatos memorialísticos e históricos, de maneira a considerar 

a verossimilhança com a realidade vivenciada, em um passado que não mais retorna, mas 

que curiosamente parecia se fazer presente ou reviver nas suas memórias “paginadas”. 

Sua escrita é mesclada de materialidades e subjetividades. As ruas, os espaços e as 

pessoas são transformados em memória, de modo que se materializa através da própria 

                                                        
530Nonato pensa os festejos da padroeira como espaços onde se encontram pessoas ilustres relacionadas à 

vida econômica do município, enquanto que aos bailes ocorridos em bairros periféricos são atribuídos 

estereótipos de violência.  
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escrita aquilo que é subjetivo, intrínseco às suas concepções de vida. No entanto, suas 

memórias são produzidas sobre seus próprios escombros, uma vez que os lugares, sujeitos 

e espaços ali descritos já não existem mais, embora sejam evocados pelo sentimento 

saudosista que intenciona fazer presente o que se encontra ausente531. 

Na obra Memórias de um Retirante, Raimundo Nonato reconstrói seus passos pelas 

estradas do oeste potiguar, nas quais se deparou com diferentes paisagens, espaços, 

costumes e sujeitos, num exercício que além de apresentar a si próprio, apresentava, 

sobretudo, o que considerava ser intrínseco à região dita “oeste potiguar” e o que ele 

acreditava ser digno de tornar-se “memorável”. Em sua maioria, as memórias vão 

produzindo representações que fazem alusão a uma região dependente de seu polo central 

visualizado na cidade de Mossoró, cujos centros comerciais e econômicos serviam de 

suporte aos demais municípios dependentes da sua produção. 

Ao nos debruçarmos sobre as recordações do passado narradas por Nonato, 

entendemos que o presente trabalho traz relevante contribuição a construção de um novo 

conhecimento histórico, por meio da problematização e contextualização das memórias 

individuais descritas por ele. 

Por meio de sua escrita a região é apresentada não somente através das descrições 

das paisagens, das ruas, dos estabelecimentos comerciais, mas pelo modo como ele a 

historiciza. Isso porque sua escrita é condicionada por uma política cultural que buscava 

àquela época historicizar a região, a fim de legitimá-la como tal, de modo que se fazia 

fundamental se “perpetuar” por meio da memória, a preservação da cultura e identidade 

regionais, visando legitimar através dessa memória, a própria região. Pois, além de construir 

uma identidade regional a partir do seu discurso, contribui para a elaboração discursiva que 

a confirma como região. 

                                                        
531Como reflete Chartier, muitas vezes, “as obras escapam dela e ganham existência sendo investidas pelas 

significações que lhes atribuem, por vezes na longa duração, seus diferentes públicos” (2002, p. 259).  
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 Entende-se por Varal (nome chave no título deste trabalho) um arame sob o qual se 

estendem vestimentas recém-lavadas para a secagem, de modo que se faz preciso dividir o 

peso delas entre suas extremidades e o seu eixo para obter-se o equilíbrio. Do mesmo modo 

que nesse varal, vestimentas são postas para a secagem, Nonato estende-nos um varal de 

memórias, através de sua escrita memorialística e histórica sobre a região oeste potiguar, de 

maneira a promover a exposição de retratos dos sujeitos, espaços e hábitos que marcam a 

história regional. Nesse processo, considera não somente as miudezas presentes em suas 

lembranças pessoais, mas os fatos que se fizeram importantes para a construção de uma 

memória sobre a região como um todo. Mantendo o equilíbrio entre a memória individual 

e a memória social.  

Portanto, ao final deste trabalho, ratificamos a importância da escrita de Raimundo 

Nonato para a construção de uma memória sobre a região oeste potiguar, ao mesmo tempo 

em que consideramos que sua escrita tem interferido diretamente nas diversas apreensões 

que desde então se tem buscado construir ou definir sobre a identidade do chamado oeste 

potiguar. 
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UM ESPAÇO EM CONSTRUÇÃO: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA 

FRONTEIRAS MARÍTIMAS BRASILEIRAS (1970-1994) 
 

Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho 

 

O objetivo deste artigo é apresentar alguns conceitos que norteiam as discussões 

teóricas de nossa pesquisa, que tem como objeto de estudo o processo de 

esquadrinhamento de um novo território pelo Estado Nacional, um território delimitado no 

atlântico sul. Explicitaremos os conceitos que pretendemos abordar, articulando-os com as 

questões que propomos em nosso trabalho. Para tanto, num primeiro momento iremos 

expor brevemente nossa pesquisa, seus principais objetivos para, em seguida, nos determos 

na discussão conceitual de nosso trabalho.  

A última fronteira, a porção do Atlântico sul brasileira, objeto de nosso artigo, viveu 

em 1970 um processo de alargamento e definição de fronteiras. O Mar Territorial definido 

naquele momento pelo coordenador da Secretaria Interministerial para Recursos do Mar, 

como “uma extensão do território de um país” (FONSECA, 1980, p. 3), deixaria as tradicionais 

três milhas marítimas (tiro de canhão) para alcançar a extensão das 200 milhas marítimas. 

Tal medida seria umas das primeiras para definição de limites no mar brasileiro. Contudo, 

na década de 1980 o Brasil retrocedeu na sua decisão de estender seu Mar Territorial para 

200 milhas marítimas para se afinar com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

do Mar (CNUDM), que estabelecia um limite máximo de Mar Territorial de 12 milhas 

náuticas532. 

Ainda na década de 1970, sob a gestão de uma ditadura civil militar o mar territorial 

brasileiro foi alargado. O novo regime que, dentre outros aspectos, pregava e tentava 

                                                        
Mestranda vinculada ao programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Orientada pelo professor Raimundo Arrais. Bolsista CAPES. 
532Mar Territorial (MT): faixa de mar, cuja largura estende-se até o limite de 12 milhas náuticas (MN), contadas 

a partir das linhas de base do litoral (linhas de referência na costa), sobre a qual o Estado costeiro exerce plena 

soberania, incluindo o espaço aéreo sobrejacente, bem como seu leito e subsolo. 
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implantar a Doutrina de Segurança Nacional. Doutrina gestada no seio da Escola Superior 

de Guerra, previa não somente a defesa interna do território nacional, mas também a 

segurança externa533.  

Ao estender o mar territorial a duzentas milhas marítimas, muito embora parecesse 

remota a possibilidade de agressão naval, o Estado Nacional tinha interesse em impedir que 

a costa brasileira fosse usada, por navios estrangeiros, para atividades de espionagem ou de 

pesquisa marinha para fins militares (CASTRO, 1989).  

Ainda na década de 1960, o conflito conhecido como Guerra da Lagosta movimentou 

os mares brasileiros, na disputa com navios franceses pela pesca do referido crustáceo no 

Litoral Pernambucano (BRAGA, 2004) e seria, segundo a Marinha do Brasil, um dos motivos 

para o aumento das milhas marítimas brasileiras (CARVALHO, 1999, p. 113). Esta não foi uma 

decisão tomada apenas pelo Brasil: alguns de nossos vizinhos como o Chile, o Peru, Costa 

Rica, Argentina e Nicarágua antecederam o Brasil no aumento do mar territorial, pois viam 

no oceano uma potencial fonte de riquezas (CASTRO, 1989, p. 12).  

Em 1982, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar 

(CNUDM) e ratificou sua decisão em 1988. Para colocar em prática as proposições da 

convenção, o Estado Nacional Brasileiro tomou uma série de medidas conduzidas pela 

Marinha do Brasil, especificamente na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM), criada por Decreto, em 1974, com a finalidade de assessorar o Presidente da 

República na consecução da Política Nacional par os Recursos do Mar (PNRM).  

Umas das vertentes de atuação Comissão Interministerial para os Recursos do Mar é 

a construção de uma unidade imagética, a Amazônia Azul534, parte do território Nacional no 

                                                        
533Para maiores informações sobre a discussão sobre segurança nacional e geopolítica, ver BORGES, Nilson. A 

Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. ____In: FERREIRA, Jorge; LUCILIA, Delgado (orgs.). O 

Brasil Republicano: o tempo da ditadura – regime militar e movimentos sociais do século XX. Vol 4. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
534A extensão de mar brasileiro, com 4,5 milhões de quilômetros quadrados, constituída pela soma da Zona 

Econômica Exclusiva (já vigente) com a Plataforma Continental estendida (reivindicada perante as Nações 

Unidas).  
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mar, que engloba nossa Zona Econômica Exclusiva (ZEE) mais a Plataforma Continental. Para 

preservação desse território e segurança de suas prerrogativas de soberania, o Brasil tem 

investido em pesquisas, coordenadas pela Marinha e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Parte desses investimentos foi destinada 

a projetos de pesquisas, nas áreas de oceanografia, biologia marinha, recursos pesqueiros, 

climatologia, dentre outras.  

Sobre os marcos temporais que definimos, o inicial representa o momento em que o 

mar territorial brasileiro é estendido para 200 milhas, por meio do Decreto-lei n.º 1.0984535 

de 1970, que, dentre outros aspectos, alterou o limite do Mar Territorial de 12 para 200 

milhas. A década de 1990, por sua vez, marca uma série de ações do Estado Nacional 

Brasileiro no sentido de incorporar na legislação marítima brasileira os termos da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), dentre eles, a efetiva ocupação e 

incorporação dos Rochedos de São Pedro e São Paulo ao território nacional, acrescendo a 

nossa Zona Econômica Exclusiva 450.000 km² de milhas náuticas. Mais especificamente em 

1994, ano de nosso marco final, o texto da Convenção sobre os direitos no mar entra em 

vigor no Brasil e as fronteiras marítimas brasileiras são fixadas. 

Portanto, nosso objetivo central é analisar a construção de um território brasileiro no 

Atlântico sul, entre 1970-1994, operacionalizada pelo Estado Nacional brasileiro. 

Nesse sentido, trataremos de conceitos que nos permitam fundamentar a discussão 

teórica de nossa pesquisa. 

Ao delimitar fronteiras, acreditamos que o Estado Nacional operacionalizou um 

ordenamento territorial, conceito também trabalhado pelo geógrafo Milton Santos na obra 

Território, territórios: ensaios sobre o ordenamento territorial. 

                                                        
535Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=196892>. Acesso em: 12 

jan. 2012.  
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Para Santos “ordenamento tem um sentido bastante amplo de arranjo espacial; não 

se restringe, em hipótese alguma, à dimensão prática do ‘colocar em ordem’ e da simples 

gestão” (SANTOS, 2007, p. 1) e envolveria diferentes dimensões da sociedade desde sua 

base física, natural, até as representações construídas sobre o espaço a partir dos símbolos 

de uma cultura, passando pela dinâmica econômico-política, a partir de um movimento 

dialético.  

O Estado Nacional brasileiro, ao delimitar seu território no mar, orquestrou um 

ordenamento territorial, coordenado, em um primeiro momento, dentro da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada, por decreto, em 1974. A CIRM, 

dentre outras atribuições, tinha a função de “submeter ao presidente da República, por 

intermédio do Ministro de Estado da Defesa, as diretrizes propostas para a Consecução da 

Política Nacional para Recursos do Mar536”. 

Sob a tutela da Marinha, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar não só 

ditou a pauta de uma política voltada para gestão do ambiente marinho, como também 

propôs programas de aproveitamento dos novos espaços no mar brasileiro que garantissem 

os limites de nossas fronteiras em água.  

A assessoria prestada pela CIRM ao Presidente da República tinha como objetivo 

principal propor à pauta da Política Nacional par os Recursos do Mar (PNRM)537. Tal 

atividade era desenvolvida conjuntamente pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da 

                                                        
536GEISEL cria órgão para recursos do mar, Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 14 set. 1974. p. 11. 
537O Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), com vigência plurianual, constitui um dos 

desdobramentos da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), tendo por objetivos conhecer e avaliar 

as potencialidades do mar, bem como monitorar os recursos vivos e não vivos e os fenômenos oceanográficos 

e do clima das áreas marinhas sob jurisdição e de interesse nacional, visando à gestão, ao uso sustentável 

desses recursos e à distribuição justa e equitativa dos benefícios derivados dessa utilização. Disponível em: 

<https://www.mar.mil.br/secirm/p-psrm.html> O VIII PSRM, em vigor de 2012 a 2015 , guarda estreita relação 

com o novo programa temático "Mar, Zona Costeira e Antártida" e outras políticas e planos de governo federal; 

introduz novo modelo de gestão participativa e integrada dos diversos Ministérios, instituições de pesquisa, 

comunidade científica e iniciativa privada; estimula a integração das Ações; destaca a importância da 

disponibilização de dados para a sociedade; prioriza a conservação e aproveitamento dos recursos naturais 

marinhos; enfatiza a qualificação de recursos humanos e a experiência embarcada; incentiva o estabelecimento 

de cooperação internacional; e tem uma preocupação com os recursos naturais presentes na Zona Costeira. 
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Marinha do Brasil (DHN), Empresa Brasileira de Petróleo S.A. (PETROBRAS) e Comunidade 

Científica Brasileira. 

A maneira como concebemos o espaço em nossa pesquisa aproxima-se das 

proposições do geógrafo Milton Santos ao tratar sobre a referida categoria. Para Santos, o 

espaço seria “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistema de ações” 

(SANTOS, 2009, p. 21). Os objetos dispostos em uma configuração territorial só ganham 

sentido por meio de um sistema de ações que o anima, atribuindo-lhe determinados 

sentidos. Tais ações estão sempre inseridas dentro de uma determinada racionalidade e 

sobre dadas intencionalidades. 

Para tanto, buscamos apreender os sentidos que serão atribuídos ao mar brasileiro 

no processo de delimitações de fronteiras, todo um sistema de ações, dentre elas a produção 

de material humano para dar conta do que seria o novo território. Nesse sentido, a década 

de 1960 marcou a organização da pesquisa oceanográfica em âmbito global, com 

participação dos governos.  

Em 1960 foi criada a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) e no Brasil, a 

primeira instituição não governamental de pesquisa oceanográfica foi o Instituto Paulista de 

Oceanografia, criado em 1946, em São Paulo, pelo pesquisador francês Wladimir Besnard. 

Em 1951, o Instituto Paulista de Oceanografia foi incorporado a Universidade de São Paulo, 

recebendo o nome de Instituto Oceanográfico (VIDIGAL, 2006, p. 58). 

Para um conhecimento mais acurado do mar brasileiro, em 1986, a Comissão 

Interministerial para Recursos do Mar, deu início a um projeto, cujo propósito era determinar 

os limites exteriores da plataforma continental brasileira, além das duzentas milhas. Tal 

projeto envolveu especialistas da Petrobras, da comunidade científica e da Marinha, por 

intermédio da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN). 

Dentro do novo espaço também se procurou estabelecer um sistema de aparatos 

técnicos para sustentação da pesquisa marítima e aproveitamento do potencial mineral de 

nossas águas. Assim, estendeu-se o raio de exploração petrolífera, além da criação de uma 
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estação cientifica em 1998, localizada no meio do oceano atlântico no Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo. 

Outro conceito que mobilizaremos em nosso trabalho é o de território. As 

proposições de Raffestin sobre o referido conceito são as de que “o território se formar a 

partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em 

qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa 

o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 143). O território seria uma produção, a partir do Espaço. 

Produção sustentada por um conhecimento e uma prática (RAFFESTIN, 1993, p. 144), em 

nosso caso, a construção de um território no Atlântico sul teve na Marinha do Brasil um 

espaço privilegiado. 

Raffestin ainda propõe que a cartografia moderna se tornaria um instrumento de 

poder e do poder. “O Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio 

de novos recortes, de novas implantações e de novas ligações” (RAFFESTIN, 1993, p. 152). 

As proposições de Raffestin nos ajudam a pensar o esquadrinhamento do território 

brasileiro no mar, orquestrado pelo Estado Nacional, especificamente pela Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar. A CIRM conduziu, desde 1980, a produção de 

Planos Setoriais para Recursos do Mar. As primeiras edições dos planos na temática da 

geração de conhecimento sobre o ambiente Marinho e no uso sustentável das riquezas ali 

existentes, ou seja, o território marinho brasileiro primeiro deveria ser conhecido, 

esquadrinhado. Uma produção territorial sustentada por um conhecimento e uma prática. 

Para tanto, a própria comissão produziu material informativo sobre nossas fronteiras, 

dentre eles o livreto Esclarecimentos a respeito do mar de 200 milhas, de Maximiano 

Fonseca, coordenador da CIRM em 1984. O livreto trazia de forma clara e objetiva o que 

seria o mar de 200 milhas e quais os benefícios o Brasil ganharia com ele. 

Outro conceito discutido por Raffestin nos auxilia nas proposições a respeito de 

fronteira. Para Raffestin “as noções de limites e de fronteiras evoluíram consideravelmente, 

sem, no entanto, desaparecerem.” Para ele a noção de fronteira “é manipulada como um 
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instrumento para comunicar uma ideologia e o mapa seria um instrumento ideal para definir, 

delimitar e demarcar a fronteira”. A linha fronteiriça só e de fato estabelecida quando a 

demarcação se processa. A fronteira se prestaria a um certo “enquadramento de um projeto 

social” (RAFFESTIN, 1993, p. 166-167). Em uma publicação da Marinha do Brasil, a fronteira 

se prestaria à “prosperidade geral” da nação:  

 

O impacto sobre o emprego, renda, patentes etc., possui uma das suas 

chaves na capacidade de transformar as fronteiras brasileiras em locais vivos 

de trocas legítimas, geradoras de riqueza e de renda para todos e não em 

couto para criminosos que prejudicam a imagem do país e a prosperidade 

geral (VIDIGAL, 2006, p. 58). 

 

 

No processo de construção do território brasileiro no mar, acreditamos que as 

fronteiras marítimas serviram para o enquadramento dos interesses nacionais, nos novos 

espaços que se abriam. Para tanto, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, criada em 1876, 

teve papel central na produção de cartas náuticas que atendessem aos interesses do projeto 

nacional e viessem a reafirmar os novos limites brasileiros (MARTINS, 2006, p. 24). 

Outro referencial que mobilizaremos em nosso aporte teórico é Durval Muniz e suas 

proposições sobre visibilidade e dizibilidade. O referido autor trata, dentre outros aspectos, 

da construção de uma categoria espacial: a região Nordeste. Para o autor, o nordeste seria 

uma construção discursiva imagética, gestado nas tramas do poder. Na medida em que 

tratamos da construção de um território as proposições de Durval Muniz nos ajudam a 

pensar as estratégias empenhadas na construção de um discurso e de uma forma de ver o 

território nacional no mar. Antes de adentramos nessa discussão discorreremos, um pouco 

mais, sobre as proposições do referido autor. 

Na obra a Invenção do Nordeste e outras artes, Durval Muniz trata da emergência de 

um objeto do saber e de um espaço do poder: a região nordeste (ALBUQUERQUE, 2009, p. 

32). O autor pensa o Nordeste como “uma identidade espacial, construída em um preciso 
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momento histórico, final da primeira década do século passado e na segunda década, como 

produto do entrecruzamento de práticas e discursos regionalistas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2009, p. 33). O Nordeste seria um agrupamento conceitual de uma série de experiências, 

erigidas como caracterizadoras deste espaço e de uma identidade regional (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2009, p. 33). Durval concebe espacialidade como acúmulo de camadas discursivas 

e de práticas sociais e os discursos como produtores de espaço. “O Nordeste nasce da 

construção de uma totalidade político-cultural como reação à sensação de perda de espaços 

econômicos e políticos por parte dos produtores tradicionais de açúcar e algodão, dos 

comerciantes e intelectuais a eles ligados” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 80).  

As imagens e textos que construíram o antigo norte foram reelaborados na invenção 

de um novo regionalismo, uma região que surge antes de tudo como um campo de estudos 

e produção cultural, investido de um saber sobre o espaço que a define, legitimando as 

relações de poder que cercam a dizibilidade e visibilidade construídas em torno deste novo 

recorte espacial inventado, a região nordeste.  

No processo de esquadrinhamento do território marítimo brasileiro, em um dado 

momento, se convencionou uma maneira de dizer o que seria tal território, qual a sua função 

para o país, além da construção do que a Marinha do Brasil chama de uma mentalidade 

marítima nacional. 

Umas das estratégias para delimitação do mar brasileiro foi à construção de uma 

unidade imagética, a Amazônia Azul, conceito criado pela Marinha e definido na linguagem 

dos limites, em termos que expressariam a grandiosidade do território nacional: “Amazônia 

Azul, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescenta ao País uma 

área equivalente e mais de 50 % de sua extensão territorial” (MARINHA DO BRASIL, 2012, p. 
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1) e englobaria a Zona Econômica Exclusiva538 mais os limites da plataforma continental539, 

um agrupamento de espaços envoltos em uma unidade maior, que seria acrescida ao 

território nacional em terra. A Amazônia em água deveria ser vista como seu equivalente em 

terra, a floresta Amazônica, uma fonte de riquezas inesgotáveis e muitas ainda 

desconhecidas.  

As medidas de alargamento do Mar Territorial, tomadas desde a segunda metade do 

século XX, ganharam forma com as definições dos limites em caráter internacional com a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), com a entrada em vigor 

do acordo no país, o Estado Nacional tratou de dar uma forma ao seu traçado, nas 

representações cartográficas o traçado do território marítimo brasileiro foi posto como 

continuidade do traçado em terra, assim terra e mar seriam um só. Um todo, um 

ajuntamento dos territórios de terra e mar seria a forma, imagética, que o Estado Nacional 

daria ao seu território. 

Além da forma de ver o novo território o Estado Nacional, se encarregou de construir 

um passado para esse território, uma maneira de dizer para a população brasileira o que 

seria sua porção territorial no mar. Para tanto, o Programa de Mentalidade Marítima, criado 

pela marinha do Brasil, tinha como principal objetivo:  

 

                                                        
538Zona Econômica Exclusiva (ZEE): faixa situada além do MT, até o limite de 200 MN, sobre a qual o Estado 

costeiro exerce soberania, para fins de exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos 

naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e, no que 

se refere a outras atividades com vista à exploração e ao aproveitamento para fins econômicos, como a 

produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos. Além disso, o Estado costeiro também exerce 

jurisdição, no que se refere à colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas, investigação 

científica marinha e proteção e preservação do meio marinho. 
539 Plataforma Continental (PC): compreende o leito e o subsolo das áreas marítimas que se estendem até o 

bordo exterior da margem continental, ou até uma distância limite de 200 MN das linhas de base, nos casos 

em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. Caso a margem continental se 

estenda além das 200 MN, o Estado costeiro poderá pleitear junto à ONU o prolongamento da PC, até um 

limite de 350 MN, o que necessita ser comprovado, tecnicamente, mediante os apropriados levantamentos. 

Em setembro de 2004, o Brasil apresentou à ONU seu pleito de extensão da PC, coroando um grande esforço 

nacional, no qual, durante cerca de dez anos, com a participação ativa da MB, da comunidade científica e da 

Petrobras, foram coletados 230 mil km de dados. 
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FIGURA 4: AMAZÔNIA AZUL, MARINHA DO BRASIL 

 

Estimular, por meio de ações planejadas, objetivas e continuadas, o 

desenvolvimento de uma mentalidade marítima na população brasileira, 

consentânea com os interesses nacionais e voltadas para um maior 

conhecimento do mar e seus recursos, da sua importância para o Brasil, da 

responsabilidade de sua exploração racional e sustentável e da consciência 

da necessidade de preservá-lo540 

 

E ainda acrescenta que “historicamente, o Brasil nasceu com vocação marítima, não 

só por ter sido descoberto e colonizado por uma nação marítima, mas também por ter 

sofrido suas primeiras invasões pelo mar”, a mentalidade marítima seria “a convicção 

individual ou coletiva, da importância do mar para a nação brasileira e o desenvolvimento 

de hábitos, atitudes, comportamentos ou vontade de agir, no sentido de utilizar de forma 

sustentável, as potencialidades do mar541” e “o Brasil seria um dos exemplos mais notáveis 

                                                        
540O PROGRAMA de mentalidade marítima. Rio de Janeiro: InfoCIRM. Vol. 23, n. 1, 2011. p. 7.   
541Disponível em < https://www.mar.mil.br/secirm/promar.html >. Acesso em: 18 jun. 2014. 
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da sucessão de fatores derivados e derivantes da mentalidade marítima em toda sua 

história” (VIDIGAL, 2006, p. 23). 

Portanto, o programa de mentalidade marítima seria um dos mecanismos para dizer 

a população, de uma forma geral, que o território marítimo brasileiro seria uma herança da 

colonização portuguesa, o programa é um dos meios de divulgação do passado marítimo 

brasileiro. 

Nesse ponto, entendemos que as proposições do historiador Renato Amado nos 

ajudam a articular a construção de um passado marítimo. Ao trabalhar com a construção do 

espaço nacional, em terra, Amado aponta como o “projeto histórico foi constituído a partir 

da premissa mesma de que certas noções de espaço haviam que ser discutidas e que por 

meio destas discussões se estabeleceriam os pressupostos para construção de uma história 

da nação” (AMADO, 2011, p. 12). 

A construção do espaço em terra, as articulações, as tramas da cartografia, como bem 

aponta Amado, nos ajudaram a compreender o processo de delimitação das fronteiras em 

outro meio, o oceano. 

Assim como a inscrição da História da Nação pressupõe uma construção espacial 

pretérita, vemos que no oceano a delimitação de fronteiras tem pressupostos parecidos, 

dentre eles a construção de uma História da Marinha voltada para uma “vocação” marítima 

brasileira que remeteria aos tempos coloniais. Tal ideia também vem sendo difundida na 

rede pública de ensino, através de dois volumes de História e Geografia, feitos pela Marinha 

e divulgados pelo Ministério da Educação. 

Um dos últimos teóricos que dialogaremos serão Félix Guattari e Gilles Deleuze, os 

quais trazem considerações sobre o espaço liso e o espaço estriado. Para os autores: “uma 

das tarefas fundamentais do Estado é estriar o espaço sobre o qual reina, ou utilizar os 

espaços lisos como um meio de comunicação a serviço de um espaço estriado” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2008, p. 59). 
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Nesse sentido consideramos que o Estado Nacional Brasileiro, lançou mão de 

estratégias não só para utilização do mar, enquanto espaço liso, como fonte de comunição 

empregada em prol de um espaço tomado pelas relações de poder em terra, o espaço 

estriado, mas usou de meios para transformar sua poção territorial no mar em um espaço 

estriado. Ao tratarem sobre o mar os teóricos, apontados anteriormente, acrescentam que: 

 

O mar é talvez o principal espaço liso, o modelo hidráulico por excelência. 

Mas o mar é também, de todos os espaços lisos, aquele que mais cedo se 

tentou estriar, transformar em dependente da terra, com caminhos fixos, 

direções constantes, movimentos relativos, toda uma contra-hidraúlica dos 

canais ou condutos (DELEUZE; GUATTARI, 2008, p. 61). 

 

 

O mar brasileiro seria tomado por estrias políticas, fronteiras imaginárias que 

demarcariam um território no mar. A exemplo teríamos: os limites do mar territorial, a zona 

econômica exclusiva e os limites da plataforma continental, atravessado por linhas do poder, 

o mar brasileiro passaria a condição de espaço estriado a serviço do Estado Nacional. 

Por fim, além dos limites traçados no território brasileiro no mar, o Estado Nacional 

procurou implantar em pontos estratégicos do mar brasileiro, estruturas fixas de pesquisa 

científica. As bases de pesquisa foram montadas em ilhas e arquipélagos como a ilha da 

Trindade e o arquipélago de Martin Vaz, que desde 1957 possuiu um posto de pesquisa 

oceanográfica e serve como laboratório de pesquisa ao território marítimo brasileiro, como 

meio de apoio e justificativa para o estriamento do mar pelo Estado Nacional Brasileiro. 
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TERRITÓRIO E GENEALOGIA NO SERIDÓ 

 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo542 

 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho discute aspectos ligados à produção de conhecimento acerca de uma 

região específica do sertão do Rio Grande do Norte, o Seridó. O foco recaiu sobre um 

conjunto de textos produzidos, do século XVIII até meados do século XX, composto de 

versos (de autoria de Simplício Francisco Dantas, da fazenda Xiquexique), crônicas (de 

autoria de Manuel Antonio Dantas Corrêa, Manuel Maria do Nascimento Silva e José de 

Azevêdo Dantas) e genealogia (de autoria de Manuel Maria do Nascimento Silva), analisados 

por meio do método indiciário, problematizado por Carlo Ginzburg.  O interesse, ao discutir 

esse conjunto de textos, é o de refletir acerca da forma pela qual os sertanejos do Seridó, 

ao longo do tempo, por meio da escrita, representaram aspectos de seu passado, de seu 

presente e, principalmente, do território onde viviam, permeados pelo recurso à genealogia. 

Passado e presente, aqui, são tomados na perspectiva do contexto de produção desses 

textos e da vida dos autores que foram analisados.   

 Uma primeira pergunta que poderia ser feita diz respeito ao nome da região de que 

tratamos. O que é o Seridó? Uma pesquisa simples com o termo, utilizando os serviços do 

Google, é capaz de encontrar aproximadamente 800 mil resultados para esse substantivo 

que designa região, rio, município, rádios, títulos de blogs, faculdade e até mesmo parte de 

nomes de municípios na Paraíba e no Rio Grande do Norte543. No dicionário Houaiss, a 

definição é mais precisa, conquanto problemática: “[...] região de transição entre o campo e 

a caatinga nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde se fazem grandes culturas 

                                                        
542 Professor do Departamento de História do CERES (DHC-UFRN). E-mail: heldermacedox@gmail.com.  
543 SERIDÓ. Google. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?output=search&sclient=psy-

ab&q=Serid%C3%B3&btnG=>. Acesso em: 29 ago. 2014. 

mailto:heldermacedox@gmail.com
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de uma variedade de algodão de fibra longa” (INSTITUTO ANTONIO HOUAISS, 2009, 

[documento online, não paginado]).  

 Independentemente da significação que o termo encontre, é possível caracterizar o 

Seridó enquanto um território, ou seja, um espaço apropriado em função de relações de 

poder e, também, e a partir de relações sociais e culturais historicamente situadas no tempo 

(RAFFESTIN, 1993; SOUZA, 2001; HAESBAERT, 2002; MORAES, 2000). Interessa-nos, para as 

finalidades deste texto, a apreensão de um Seridó historicamente construído, 

problematizado por Ione Rodrigues Diniz Morais (1999; 2005). Em outras palavras, estamos 

falando de um território atualmente formado por 23 municípios do Rio Grande do Norte 

que, direta ou indiretamente, desmembraram-se de Caicó, o município mais antigo da 

região, criado oficialmente em 1788 e “[...] cuja delimitação se sobrepôs à circunscrição da 

Freguesia da Gloriosa Senhora Sant’Anna do Seridó” (MORAIS, 1999; 2005, p. 26).  

 O Seridó historicamente construído engloba os municípios de Caicó, Acari, Jardim do 

Seridó, Serra Negra do Norte, Currais Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, Jardim de Piranhas, 

São João do Sabugi, Ouro Branco, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, São Vicente, 

São Fernando, Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Timbaúba dos Batistas, 

Lagoa Nova, Ipueira e Tenente Laurentino Cruz. Adotar essa territorialização do Seridó 

significa aperceber-se da história da região, uma vez que o mapa traçado com esses 23 

municípios responde a prerrogativas de natureza política, econômica e cultural. Em outras 

palavras, dar a precedência a Caicó enquanto primeira municipalidade da região – com o 

título de Vila Nova do Príncipe – e de onde surgiram os demais municípios é reafirmar os 

processos de estruturação e reestruturação desse território ao longo do tempo. Vejamos, a 

partir de agora, como os moradores do Seridó, ao longo do seu processo histórico de 

formação, representaram seu tempo e seu espaço em forma de textos.   
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VERSOS, CRÔNICAS E GENEALOGIAS 

 É do vale do rio Acauã que vêm as evidências mais antigas de pessoas ligadas ao trato 

com o gado e que deixaram relatos escritos sobre a ribeira do Seridó. Nas margens do rio 

Acauã, próximo à foz do antigo riacho Carnaúba, estabeleceu-se com fazenda de criar gados 

Caetano Dantas Corrêa (1710-1797), que casou com Josefa de Araújo Pereira, filha de Tomás 

de Araújo Pereira e Maria da Conceição de Mendonça. Da união de Caetano Dantas e Josefa 

de Araújo, moradores da fazenda Picos de Cima, sobreviveram 17 filhos, a maioria instalada 

com fazendas de gado na ribeira do Seridó e de seus afluentes. Foi possuidor de grandes 

extensões de terra no sertão das capitanias da Paraíba e Rio Grande, onde também exerceu 

cargos militares de diversas naturezas (MEDEIROS FILHO, 1981; 1984)544.  

 Segundo a tradição oral, Caetano Dantas era um homem “dotado de inteligência” 

(MEDEIROS FILHO, 1977) e faleceu, no fim do século XVIII, “[...] ainda com alguma robustez 

de corpo, e de suas faculdades intellectuaes” (CORRÊA, 2001, p. 10), tendo deixado um livro 

contendo apontamentos sobre sua vida (MEDEIROS FILHO, 1981). A crer-se, ainda, no 

testemunho da tradição, o patriarca dos Picos de Cima havia sido aluno de seminário na sua 

juventude (MEDEIROS FILHO, 1977), o que, certamente, deu-lhe condições de incursionar 

pelos caminhos da leitura e escrita, considerando que, no período colonial, a Igreja Católica 

detinha grande parte do domínio sobre as formas de instrução ligadas ao ler e ao escrever 

(CARVALHO, 2008).  

 Seis dos seus dezenove filhos, ao menos, também tinham o domínio da palavra 

escrita, por meio de observação que fizemos em registros judiciais do século XVIII: Caetano 

Dantas Corrêa (o 2º), Simplício Francisco Dantas, Manuel Antonio Dantas Corrêa, Maximiana 

Dantas Corrêa, Silvestre Dantas Corrêa545 e Micaela Dantas Pereira (DATNAS, 1962). Destes, 

                                                        
544 Tenente da Cavalaria da Ribeira do Piancó, Capitão-mor das entradas na Ribeira das Piranhas (na Capitania 

da Paraíba), Capitão de Cavalos, Tenente-Coronel e Coronel da Ribeira do Seridó (Capitania do Rio Grande). 
545 RIO GRANDE DO NORTE. Fórum Desembargador Félix Bezerra (FDFB). Comarca de Acari (CA). Inventários e 

arrolamentos. Mç 01. Inventário de Caetano Dantas Corrêa. Inventariante: Josefa de Araújo Pereira. Vila Nova 

do Príncipe, Capitania do Rio Grande do Norte e Comarca da Paraíba do Norte, 1798. (Manuscrito).  
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Simplício Dantas e Manuel Antônio Dantas, respectivamente, deixaram importantes relatos 

em poesia e prosa acerca das coisas e das gentes do sertão do Seridó. 

 Quanto a Simplício Dantas, nasceu entre 1759 e 1763 e faleceu entre 1827 e 1829, 

tendo residido por um tempo na fazenda Retiro e, posteriormente, instalando-se na fazenda 

Xiquexique, no rio Carnaúba, tributário do rio Acauã. Casou três vezes: a primeira com 

Manuela Dornelles de Bittencourt, filha de Antonio Garcia de Sá Barroso e Ana Lins de 

Vasconcelos; a segunda com a sobrinha Ana Francisca de Medeiros, filha de João Crisóstomo 

de Medeiros e Francisca Xavier Dantas; e a última com Rita Maria da Conceição, filha de José 

Ferreira de Melo e Joana Maria de Castro. Além de criador de gado, exerceu, tal como seu 

pai, cargos militares ligados ao Regimento das Ordenanças da Vila Nova do Príncipe. Em 

1789 era tenente, conforme o registro de sepultamento de sua filha Florência546. Seis anos 

depois, quando foi dar a sepultura ao filho João, foi registrado, no assento da freguesia, 

como capitão547.  

 Segundo José de Azevêdo Dantas, baseado na tradição oral recolhida entre os 

moradores do rio Carnaúba, dentre os filhos de Caetano Dantas que “[...] se destinguiram 

pelos seus elevados dotes intelectuais” estava Simplício Dantas, que “[...] teve alta vocação 

para as lides poéticas” (DANTAS, 1924, p. 52). Embora não tivesse “a educação vernacula", 

narra o seu trineto, foi um “exímio poeta”, tendo o hábito de, no pôr-do-sol, sentar alguns 

momentos numa pedra que ficava localizada nas proximidades de sua fazenda, no 

Xiquexique, onde sua inspiração lhe permitia escrever versos – que retrataram “[...] os fatos 

que se desenrolaram pelas terras sertanejas”.  

 Dentre os temas que Simplício Dantas tratou nos seus versos são conhecidas a 

história de um barbatão, conhecido por sua “indomável brabeza”, que atraía a atenção de 

destemidos vaqueiros sertanejos; a ferocidade de uma onça ou maracajá que amedrontava 

                                                        
546 PARÓQUIA DE SANT’ANA DE CAICÓ (PSC). Casa Paroquial São Joaquim (CPSJ). Livro de Óbitos nº 1. 

Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (FGSSAS), 1788-1811, fl. 8. (Manuscrito).  
547 PSC. CPSJ. Livro de Óbitos nº 1. FGSSAS, 1788-1811, fl. 43. (Manuscrito).  
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os criadores das vizinhanças; as últimas pelejas travadas contra os “gentios” no interior548; a 

passagem de um eclipse total do sol (REIS, [19--]; e a história de uma matrona que feriu 

mortalmente um negro fugido do litoral (MEDEIROS FILHO, 1981, p. 113)549. Esses versos 

foram conservados em um “grosso volume em capas de couro”, os quais ainda foram 

conhecidos “dos seus ultimos descendentes”550. Na época em que José de Azevêdo Dantas 

escreveu a crônica relatando as “lides poéticas” de Simplício Dantas (1924), o seu livro de 

capa de couro não mais existia, tendo desaparecido “na poeira do passado”.  

 O mesmo processo não aconteceu com uma crônica deixada por um irmão de 

Simplício Dantas, que chegou até a contemporaneidade por meio dos seus descendentes. 

Estamos falando de Manuel Antonio Dantas Corrêa, que nasceu em 1769 e faleceu em 1853, 

tendo contraído matrimônio, em 1790, com Maria José de Medeiros (2ª), filha de Manuel 

Álvares da Nóbrega e Maria José de Medeiros. O casal residiu por certo tempo na ribeira do 

Sabugi e depois se transferiu definitivamente para a fazenda Cajueiro, nas proximidades do 

Bico da Arara, onde criou seus filhos. Manuel Antonio Dantas Corrêa, até onde sabemos, 

exerceu o cargo de vereador na Vila Nova do Príncipe, na década de 1830551.  

 Uma “[...] noticia das seccas mais notáveis e suas consequencias, que têm havido 

nestes sertões do Norte, adjacentes ao Equador” é a temática dos apontamentos que 

Manuel Antônio Dantas deixou no texto datado de 1847, que veio a lume apenas em 1909 

                                                        
548 Certamente, trata-se de uma referência à Guerra dos Bárbaros (1683-1725).  
549 Os versos que narram essa história foram intitulados de Um negro nu e cru, segundo a tradição. A matrona 

era Maria da Conceição de Mendonça, avó de Simplício Dantas, a qual, indo com uma escrava e uma filha 

visitar seu genro – não sabemos de Caetano ou Gregório Dantas – no riacho Carnaúba, deparou-se com “um 

negro horrível, asselvejado, completamente despido, [que] achava-se armado de uma foice”. Vendo as 

mulheres, dirigiu-se o negro em direção ao grupo “com gestos rancorosos de satisfazer os seus instintos 

animalescos”. Foi golpeada pelo espadagão que a matrona levava consigo, vindo a morrer posteriormente. 

Uma versão desse relato foi publicada, com nova roupagem. 
550 O coronel Joaquim Paulino de Medeiros (1844-1932), conhecido como Quincó, da fazenda Rajada, no rio 

Carnaúba, foi um dos informantes que transmitiram as informações acerca do poeta Simplício Dantas a seu 

descendente, o autodidata José de Azevêdo Dantas. É possível, portanto, que tenha tido acesso, ainda, aos 

originais acondicionados no volume com capa de couro ou, eventualmente, ter apreendido tal conteúdo nas 

rodas de conversa com seus ancestrais ou familiares, como era comum no sertão.  
551 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ. Livro de Receita e Despesa da Câmara Municipal da Vila do Príncipe. 

Caicó, 1829-1872. (Manuscrito). 
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(CORRÊA, 2001, p. 9). Trata-se de uma crônica que descreve as secas ocorridas no intervalo 

de 1723 a 1847, situando seus principais efeitos sobre as populações que habitavam nos 

sertões, com ênfase na ribeira do Seridó. É, dessa maneira, o “[...] primeiro texto sistemático 

de que temos notícia, acerca do Seridó”, no formato de prosa (MACÊDO, 2005, p. 91), cujo 

introito é deveras singular: Manuel Antonio Dantas apresenta, aos seus leitores, chaves 

explicativas de sua procedência familiar.  

 No início da narrativa, ele revela que tinha, à época, 79 anos de idade e era filho do 

“coronel Caetano Dantas Corrêa”. Sobre este, o cronista relatou que nasceu na Paraíba do 

Norte em 1710 e teve como primeiro ofício o de vaqueiro, junto com um irmão mais velho, 

no sertão das Piranhas. Daí migrou para a ribeira do Acauã, onde casou, teve filhos – 

educados “[...] nos dogmas da religião catholica e regras do bem viver” –, integrou as tropas 

militares da ribeira e morreu, com 87 anos. O filho-cronista arremata essa introdução ao 

dizer que o coronel Caetano Dantas deixou “[...] numerosa descendência, e de si saudável 

memória, não só aos seus descendentes, como tambem aos mais moradores do lugar de 

sua residencia".  

Esse trecho inicial do manuscrito, assim, adverte ao leitor de onde o emissor está 

falando, ou seja, da mesma maneira que os historiadores modernos, enuncia o seu lugar de 

produção (CERTEAU, 2008). Ser filho do coronel Caetano Dantas Corrêa, além de ligar o 

autor do texto a uma das estirpes tradicionais da ribeira do Seridó, autorizava, de certa 

maneira, a condição de verdade para o relato que era produzido acerca das secas “nestes 

sertões do Norte” (MACÊDO, 2005, p. 105). Podemos dizer, dessa maneira, que o manuscrito 

de Manuel Antonio Dantas Corrêa é, até onde se tem conhecimento, o primeiro texto 

genealógico do Seridó.  

 Assim como o texto do proprietário da fazenda Cajueiro, outros relatos sobre a 

ascendência e descendência dos criadores de gado do sertão foram produzidos e guardados 

nas casas de fazenda, considerando que, na opinião de Sinval Costa, “[...] a genealogia 

também era assunto em todas as fazendas, ribeiras e no ambiente urbano até o início dos 
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anos sessenta do atual século [XX]” (COSTA, 1999, p. 12). Consubstanciou-se, no Seridó 

antigo, a rememoração dos ancestrais nas rodas de conversa e reuniões familiares, 

conhecimento que foi transmitido de geração a geração, resultando em certa tradição, a 

partir do século XX, de publicação de estudos genealógicos acerca das famílias do Seridó 

norte-rio-grandense, como veremos posteriormente.  

 A prática de se efetuar a recomposição das ancestralidades familiares era um dos 

legados da cultura luso-brasílica, que se disseminou na ribeira do Seridó no contexto da 

ocidentalização. Herança que traz semelhança, guardadas as devidas proporções, com o 

costume português de produzir livros com linhagens da nobreza durante os tempos 

medievais (BARROS, 2007)552. Sobre esse tema, em particular, Jacques Le Goff (1994) lembra-

nos de que um dos fenômenos de mentalidade histórica ligado à grande estrutura social e 

política do feudalismo, no Medievo, era o da construção das genealogias. 

Georges Duby, por sua vez, assegura que, no decurso dos séculos XI e XII, senhores 

feudais haviam patrocinado – especialmente na França – a edição de vasta literatura 

genealógica, visando ao enaltecimento do renome de suas linhagens, o que contribuiria, 

certamente, para que importantes alianças matrimoniais fossem forjadas. Dessa forma, uma 

das atitudes mentais presentes na cultura aristocrática medieval corresponderia ao “[...] 

sentimento dinástico, à veneração pelos ancestrais, ao senso de linhagem, um conjunto de 

representações mentais que forma verdadeiramente a estrutura da noção de nobilitas” 

(DUBY, 1989, p. 148). 

 Dos cadernos de apontamentos e notas de família que conhecemos553 aquele que 

nos parece ser mais representativo é a “Genealogia dos nossos antipassados referentes aos 

                                                        
552 Tais livros de linhagens, compilados entre os séculos XIII e XIV, segundo José d’Assunção Barros, produziam 

espaços de poder, na medida em que as pessoas e os grupos sociais eram incluídos ou não na nobreza, devido 

a suas conexões de ascendência. O autor analisa, para chegar a essas conclusões, três obras: O Livro Velho, O 

Livro do Deão e o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. 
553 Referimo-nos aos seguintes manuscritos: Genealogia da familia Dantas, anônimo, armazenado no arquivo 

particular de d. José Adelino Dantas, no Museu Histórico Nossa Senhora das Vitórias, em Carnaúba dos Dantas; 

Alguns ramos genealógicos que precederam ou se entroncaram em alguns famílias do Nordeste brasileiro, de 
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differentes ramos de nossa ascendencia q.e são = Medeiros, Araújos, Dantas e Silvas”, que 

foi escrito pelo coronel Manuel Maria do Nascimento Silva, na sua fazenda Navio – hoje, 

território do município de Acari554. Nas 23 páginas do manuscrito estão listadas as 

descendências de quatro patriarcas que deixaram descendências na ribeira do Seridó e seus 

afluentes: 1) Pedro Ferreira das Neves, casado com Custódia de Amorim Valcácer, de onde 

vêm os Medeiros; 2) Tomás de Araújo Pereira, casado com Maria da Conceição, antecessores 

dos Araújo; 3) José Dantas Corrêa, casado com Isabel da Rocha Meirelles, troncos da família 

Dantas; 4) Manuel da Silva Ribeiro, casado com Florência Gomes, ancestrais dos Gomes da 

Silva.   

 O curioso a anotar é que no texto genealógico referido, que adotou a forma do 

relato555 (BARROS, 2007, p. 144), o próprio autor incluiu-se dentre os descendentes dos 

quatro ramos familiares que tiveram suas descendências destrinçadas. Manuelzinho do 

Navio, como era conhecido popularmente, representa um sujeito histórico cuja genealogia 

pode ilustrar um fenômeno que acontecia em grandes proporções na ribeira do Seridó entre 

as famílias mais aparentadas: o do casamento endogâmico. Ele era filho de João Gomes da 

Silva e Luzia Úrsula de Medeiros, que eram primos legítimos. Seus avós paternos eram 

Francisco Gomes da Silva e Maria Joaquina dos Santos, da fazenda Flores, ribeira do Acauã. 

E, maternos, Caetano Dantas Corrêa (2º) e Luzia Maria do Espírito Santo, da fazenda 

Carnaúba, ribeira de mesmo nome. Como Maria Joaquina e Caetano Dantas (2º) eram 

irmãos, filhos do coronel Caetano Dantas Corrêa, isso quer dizer que Manuelzinho do Navio 

era trineto de José Dantas Corrêa e Isabel da Rocha Meirelles. Suas outras conexões com os 

                                                        
Clementino Camboim, que faz parte do acervo particular do Sr. Neemias Gurgel, residente em Natal-RN; 

Anotações genealógicas, de Phelippe Guerra, cuja cópia encontra-se armazenada no arquivo particular de d. 

José Adelino Dantas, no Museu Histórico Nossa Senhora das Vitórias, em Carnaúba dos Dantas.  
554 LABORDOC. Fundo José Augusto Bezerra de Medeiros (FJABM). Cx. 481. Genealogia dos nossos 

antipassados referentes aos differentes ramos de nossa ascendencia q.e são = Medeiros, Araújos, Dantas e 

Silvas [escrita por Manuel Maria do Nascimento Silva]. Fazenda do Navio, 16 jul 1909. (Manuscrito).  
555 Segundo José d’Assunção Barros, “Existem textos genealógicos de diversos tipos, desde os mais 

esquemáticos até os mais descritivos e narrativos”. Os tipos mais comuns são a árvore genealógica e o relato 

de descendentes, que pode ser vir entrecortado com fragmentos da vida dos familiares. 
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troncos das famílias que encabeçam o seu texto genealógico são as seguintes: trineto de 

Manuel da Silva Ribeiro e Florência Gomes; tetraneto de Tomás de Araújo Pereira e Maria da 

Conceição; e tetraneto de Pedro Ferreira das Neves e Custódia de Amorim Valcácer.  

Os escritos de Manuelzinho do Navio, dessa maneira, produzem uma versão da 

história da ribeira do Seridó que se materializa à medida que o autor elege determinados 

patriarcas para compor essa nobiliarquia sertaneja556, cujas linhagens principiam no fim do 

século XVII e estendem-se até o início do século XX, época em que o manuscrito foi redigido. 

Nessa história estão inscritas genealogias de famílias que se estabeleceram no sertão, 

criaram seus gados, plantaram suas roças e fizeram sua progênie se multiplicar com o passar 

dos anos.  

 Nutrida de uma memória familial acerca do passado, nessa história estão inscritos, 

também, os silêncios acerca de outras famílias que construíram suas descendências na 

grande ribeira do Seridó e, mesmo, de personagens não ligados oficialmente a essas 

mesmas parentelas, como índios, negros e mestiços557. Nomes, sobrenomes, quantidade de 

filhos, fazendas e ribeiras compõem o enredo dessa história, cuja principal referência 

constitui-se nas linhas de parentesco que principiam com os antepassados mais distantes 

no tempo.  

 Às anotações genealógicas do coronel Manuel Maria do Nascimento Silva segue-se 

uma “Historia das Seccas e suas consequencias desde o começo do ceculo de 1700 athe a 

presente dacta”. Trata-se de uma atualização da “noticia das seccas mais notáveis e suas 

consequencias, que têm havido nestes sertões do Norte, adjacentes ao Equador”, escrita 

                                                        
556 A expressão nobiliarquia sertaneja está sendo empregada, aqui, para referir-se ao conjunto de indivíduos 

de procedência reinol (ou filhos de lusitanos) que participaram do processo de apropriação do espaço das 

ribeiras do sertão da Capitania do Rio Grande a partir do final do século XVII, acumularam cabedal (terra e 

escravos, sobretudo), exerceram funções políticas (nas esferas militar, civil, eclesiástica e judiciária), além de 

originarem linhagens cujos descendentes constituíram as elites dessa região nos séculos posteriores.  
557 A título de exemplo, basta lembrar que, a julgar pela tradição, Custódia de Amorim Valcácer era índia, bem 

como, a mãe de Isabel da Rocha Meirelles, ambas mencionadas como troncos das famílias que estão descritas 

no manuscrito de Manuelzinho do Navio.  
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pelo seu tio-avô Manuel Antonio Dantas Corrêa. Ao reescrever essa crônica das secas, 

Manuelzinho do Navio reafirmava o seu lugar como herdeiro de uma tradição de se gerar 

conhecimento, a partir da própria experiência, sobre o espaço onde habitava, a ribeira do 

Seridó. Além de assinalar uma cronologia das secas nos sertões, acrescendo informações 

relativas aos anos de 1860 a 1909, o autor procede a uma reinvenção da origem da família 

Dantas Corrêa, ao afirmar, no princípio de seu texto, que “[...] Manoel Antonio Dantas natural 

da Freguesia do Acary é filho do C.el Caetano Dantas Correa, natural de Portugal, e nasceu 

este em 1710”558.  

 É patente, aqui, a divergência de opinião no que diz respeito à informação do 

manuscrito de Manuel Antonio Dantas Corrêa, para quem Caetano Dantas, seu pai, era 

natural da Paraíba do Norte. Estamos diante, certamente, de uma atitude de hipervalorização 

das origens reinóis dos colonizadores luso-brasílicos da ribeira do Seridó, na tentativa de 

reafirmar a sua boa procedência e o seu status. Nos nobiliários da Ibéria dos tempos 

medievos, segundo o Abade de Baçal, havia “[...] a preocupação de filiar a origem das famílias 

nobres nos reis godos” (ALVES, 2000, p. IX).  

 No longínquo sertão da América portuguesa, não conhecemos descendentes de reis 

e príncipes, mas, de uma pequena nobreza – embora o próprio termo nobreza possa ser 

questionado para pessoas nascidas nos rincões da América portuguesa – que esteve 

envolvida nas lides da pecuária e que acumulou cargos administrativos e militares nas 

instâncias de governabilidade do Império colonial português. Esse seria o motivo, 

acreditamos, pelo qual Manuelzinho do Navio situou a origem do seu bisavô Caetano 

Dantas no distante reino de Portugal, para ratificar a pureza do seu sangue lusitano 

(MEDEIROS FILHO, 1981)559. Examinemos, a partir de agora, como essas pessoas, que, ao 

                                                        
558 LABORDOC. FJABM. Cx. 481. Historia das Seccas e suas consequencias desde o começo do ceculo de 1700 

athe a presente dacta [escrita por Manuel Maria do Nascimento Silva]. Fazenda do Navio, 16 jul 1909. 

(Manuscrito).  
559 Nos dias de hoje os estudos genealógicos contestam esse dado, afirmando que o ascendente de origem 

reinol da família Dantas era, na verdade, José Dantas Corrêa, pai de Caetano Dantas, cuja esposa, Isabel da 

Rocha Meirelles, teria sido filha de outro português com uma índia da Paraíba. 
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mesmo tempo, foram criadores de gado, coronéis e capitães-mores, foram inscritos na 

produção historiográfica do Seridó.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A valorização do passado lusitano dos conquistadores que desbravaram o sertão, por 

meio do enaltecimento da memória dos fundadores das fazendas de gado e, portanto, das 

estirpes tradicionais, foi assunto recorrente na historiografia regional que foi produzida 

sobre o Seridó a partir da primeira metade do século XX. Essas publicações, escritas por 

pesquisadores e eruditos da própria região do Seridó – ou que se debruçaram sobre seu 

passado –, deixaram-nos o legado, de maneira geral, de uma imagem de que as principais 

famílias da ribeira tinham, predominantemente, componentes de origem portuguesa em sua 

estrutura. Uma tradição que é frequente entre esses estudos é a de traçar um elo entre as 

famílias que povoaram as ribeiras do sertão do Rio Grande e os seus descendentes – 

incluindo os autores –, fazendo alusões às famílias que colonizaram a região.  

 Alguns desses trabalhos assemelham-se a tratados de genealogia, relatando as 

descendências de “patriarcas” com numerosa prole, estabelecendo as conexões entre as 

famílias, sua dispersão e, em alguns casos, sua representatividade na vida política da região. 

Podemos dizer, dessa maneira, que essas obras representam um eco da prática corrente, 

entre os antigos moradores do Seridó, de se escrever apontamentos, em livros e cadernos, 

acerca dos ancestrais, a exemplo da “Genealogia dos nossos antipassados referentes aos 

differentes ramos de nossa ascendencia q.e são = Medeiros, Araújos, Dantas e Silvas”, da 

lavra do coronel Manuel Maria do Nascimento Silva, já mencionada.  

 Obras de sete autores nascidos em municípios do Seridó, onde se construíram 

narrativas sobre a história da região, confirmam essa hegemonia portuguesa na formação 

das famílias que se instalaram na ribeira, em relação a agrupamentos com indivíduos de 

outras qualidades, como índios, negros e mestiços. Trata-se das obras de Manoel Dantas, 

José Augusto Bezerra de Medeiros, José Adelino Dantas, Jayme da Nóbrega Santa Rosa, 
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Olavo de Medeiros Filho e Sinval Costa560. O exame do conteúdo destas obras, todavia, é 

objeto para outro texto.  

  

REFERÊNCIAS 

ALVES, Celestino. Retoques da história de Currais Novos. Natal: Fundação José Augusto; 

Currais Novos: Prefeitura Municipal, 1985. 

 

 

ALVES, Francisco Manuel (Abade de Baçal). Memórias arqueológico-históricas do 

Distrito de Bragança. 2. ed. Bragança: Câmara Municipal/Instituto Português de Museus, 

2000. (Os Fidalgos, t. VI).  

 

 

ARAÚJO, Douglas. A morte do sertão antigo no Seridó: o desmoronamento das fazendas 

agropecuaristas em Caicó e Florânia (1970-1990). 2003. 225f. Tese (Doutorado em História) 

– Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003.  

 

 

ARAÚJO, Marta Maria de. José Augusto Bezerra de Medeiros: político e educador 

militante. Natal: EDUFRN, 1998. 

 

 

AUGUSTO, José. A região do seridó. Natal: Edições Cactus, 1961.  

 

 

AUGUSTO, José. Famílias seridoenses. 2. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2002.  

 

 

AZEVEDO, Aluisio. Dom José Adelino Dantas. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 

1990.  

 

 

                                                        
560 Tal escolha implica em considerarmos que existem outras obras que tratam do processo histórico de 

formação do território do Seridó. Elegemos, aqui, as obras que consideramos mais representativas por 

direcionarem seu foco para os processos históricos de conquista e colonização da ribeira do Seridó, dando-

nos, pois, uma visão de conjunto sobre a territorialização desse espaço.  



 

589 

 

BARROS, José d’Assunção. A operação genealógica: a produção de memória e os Livros de 

Linhagens medievais portugueses. Mouseion – Revista eletrônica do Museu e Arquivo 

Histórico La Salle, Canoas-RS, v. 1, n. 2, p. 142-67, jul./dez. 2007. 

 

 

BORGES, Cláudia Cristina do Lago. Cativos do sertão: um estudo da escravidão no Seridó, 

Rio Grande do Norte. 2000. 131f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 

Estadual Paulista, Franca, 2000. 

 

 

CARVALHO, Laerte Ramos de. A educação e seus métodos. In: HOLANDA, Sérgio Buarque 

de (Dir.). História geral da civilização brasileira. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2008. p. 89-91. (A Época Colonial, t. I), (Administração, Economia, Sociedade, v. 2). 

 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Achiamé; Natal: Fundação José Augusto, 1984. 

 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra: história, geografia e toponímia do Rio 

Grande do Norte. Natal: Fundação José Augusto, 1968. 

 

 

CERTEAU, Michel de. A operação histórica. In: _____. A escrita da história. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

 

 

CORRÊA, Manuel Antonio Dantas. Sem título. In: GUERRA, Phelipe; GUERRA, Theophilo. 

Seccas contra a secca. 4. ed. Mossoró: Fundação Vingt-Un Rosado/Fundação Guimarães 

Duque, 2001. p. 9-16. 

 

 

COSTA, Sinval. Os Álvares do Seridó e suas ramificações. Recife: ed. do autor, 1999. 

 

 

DANTAS, Donatilla. Carnaúba dos Dantas: terra da música. Brasília: H.P. Mendes, 1987. 

 

 

DANTAS, José Adelino. Homens e fatos do seridó antigo. Garanhuns: O Monitor, 1962. 



 

590 

 

DANTAS, José de Azevêdo Dantas. Simplicio Dantas – o poeta. O Momento – Jornal 

dedicado aos interesses da vida sertaneja, [Acari], ano I, n. 3, p. 52-3, nov. 1924. 

(Documento manuscrito e digitalizado, sob custódia da Biblioteca Central da Universidade 

Federal de Pernambuco). 

 

 

DANTAS, Manoel. Homens de Outr’ora. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1941. 

 

 

DUBY, Georges. A sociedade cavalheiresca. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  

 

 

ESTATUTOS do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte citados por 

MENEZES, Karla. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte: um perfil de 

sua historiografia entre 1902 e 1907. Caderno de História – UFRN, Natal, v. 3/4, n. 1/2, 

jul./dez.1997; jan.jun.1998.  

 

 

FREITAS, Alberto Mendes de. São João do Sabugi: sinopse. Mossoró: [s.n.], 1959. 

 

 

GOES, Terezinha de Jesus M. Noções de geografia e história do município de Cruzeta. 

Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1971. 

 

 

GOSSON, Eduardo Antonio. Sociedade e justiça: história do Poder Judiciário do Rio 

Grande do Norte. Natal: Departamento Estadual de Imprensa, 1998.  

 

 

GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  

 

 

HAESBAERT, Rogério. Concepções de território para entender a desterritorialização. In: 

SILVA, Carlos A. Franco da et al. (Org.). Território, territórios. Niterói: PPGEO-UFF/AGB, 

2002. p. 17-38. 

 

 

INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Seridó. In: Houaiss Eletrônico: edição eletrônica do 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. Versão 

monousuário 3.0. 1 CD-ROM. 



 

591 

 

 

LE GOFF, Jacques. História e memória. 3. ed. Campinas: Edunicamp, 1994.  

 

 

LEITE, Humberto Ferreira. História dos judeus no Seridó, no sertão da Paraíba, na Serra 

da Borborema (século XVII). Natal: Gráfica Sul e Editora, 2011. 

 

 

LINDOSO, José Antonio Spinelli. Coronéis e oligarcas no Rio Grande do Norte: (Primeira 

República e outros estudos). Natal: EDUFRN, 2010.  

 

 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Ocidentalização, territórios e populações 

indígenas no sertão da Capitania do Rio Grande. 2007. 309f. Dissertação (Mestrado em 

História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

 

 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Outras famílias do Seridó: genealogias 

mestiças no sertão do Rio Grande do Norte (séculos XVIII-XIX). 2013. 362f. Tese 

(Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, 2013. 

 

 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Quando o Sertão se descobre: os documentos 

pombalenses e a redescoberta da História do Seridó Colonial. O Galo – Jornal Cultural da 

Fundação José Augusto, Natal, RN, ano XI, n. 4, p. 19-22, abr./maio 2000. 

 

 

MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Vivências índias, mundos mestiços: relações 

interétnicas na Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó entre o final do século 

XVIII e início do século XIX. 2002. 169f. Monografia (Graduação em História) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2002. 

 

 

MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A penúltima versão do Seridó: uma história do 

regionalismo seridoense. Natal: Sebo Vermelho, 2005.  

 

 



 

592 

 

MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. Rústicos cabedais: patrimônio familiar e cotidiano nos 

sertões do Seridó (século XVIII). 2007. 300f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

 

 

MATTOS, Maria Regina Mendonça Furtado. Vila do Príncipe – 1850/1890. Sertão do 

Seridó – Um estudo de caso da pobreza. 1985. 247f. Dissertação (Mestrado em História) – 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1985. 

 

 

MEDEIROS FILHO, Olavo de. A tradição popular e o coronel de milícias Caetano Dantas 

Correia. In: DANTAS, José Adelino. O coronel de milícias Caetano Dantas Correia: um 

inventário revelando um homem. Natal: CERN, 1977. p. 59-65. 

 

 

MEDEIROS FILHO, Olavo de. Cronologia seridoense. Mossoró: Fundação Guimarães 

Duque/Fundação Vingt-Un Rosado, 2002. 

 

 

MEDEIROS FILHO, Olavo de. Índios do Açu e Seridó. Brasília: Centro Gráfico do Senado 

Federal, 1984. 

 

 

MEDEIROS FILHO, Olavo de. Velhas famílias do Seridó. Brasília: Centro Gráfico do Senado 

Federal, 1981.  

 

 

MEDEIROS NETA, Olívia Morais de. Ser(Tão) Seridó em suas cartografias espaciais. 2007. 

119f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2007.  

 

 

MEDEIROS, Bianor. Paróquia de Acari: 150 anos. Natal: Fundação José Augusto; Acari: 

Prefeitura Municipal, 1985. 

 

 

MEDEIROS, João F. Dias. Nos passos do retorno: descendentes dos cristãos novos 

descobrindo o judaísmo de seus avós portugueses. Natal: Edição do autor, 2005. 

 



 

593 

 

MEDEIROS, João Rodrigues Coriolano de. Dicionário corográfico do Estado da Paraíba. 

2. ed. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1950.  

 

 

MONTEIRO, Eymard L’Eraistre. Caicó: subsídios para a história completa do munícipio. 

Recife: Escola Salesiana de Artes Gráficas, 1945. 

 

 

MONTEIRO, Vergniaud Lamartine. Monografia de Serra Negra do Norte. Brasília: Centro 

Gráfico do Senado Federal, [19--]. 

 

 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases da formação territorial do Brasil: o território 

colonial brasileiro no ‘longo’ século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000.    

 

 

MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Desvendando a cidade: Caicó em sua dinâmica espacial. 

Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1999.  

 

 

MORAIS, Ione Rodrigues Diniz. Seridó norte-rio-grandense: uma geografia da resistência. 

Caicó: Edição do autor, 2005.  

 

 

PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. Rompendo o silêncio: por uma revisão do “desaparecimento” 

dos povos indígenas. Ethnos – Revista Brasileira de Etnohistória, Recife, n. 2, p. 21-44, 

1998.  

 

 

QUINTINO FILHO, Antônio. História de Currais Novos. Natal: Fundação José Augusto; 

Currais Novos: Prefeitura Municipal, 1987. 

 

 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

 

 

REIS, Norma Teresinha Oliveira. Eclipses ao longo dos séculos. [S.l.: s.n], [19--]. p. 39-40. 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000014522.pdf>. 

Acesso em: 20 maio 2012.  

 



 

594 

 

SANTA ROSA, Jayme da Nóbrega. Acari: fundação, história e desenvolvimento. Rio de 

Janeiro: Pongetti, 1974. 

 

 

SANTOS, Ana Cristina Medeiros dos. Olavo de Medeiros Filho: a escrita da história 

desvendando uma escrita de si. 2006. 101f. Monografia (Graduação em História) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2006. 

 

 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial 

no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 

 

SOUZA, Marcelo José Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e 

desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de; COSTA, Paulo César da; CORRÊA, Roberto Lobato 

(Org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 15-47. 

  



 

595 

 

CONCEITOS E IDEIAS DE MANOEL DANTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM POSSÍVEL ESPAÇO DE PROGRESSO 
 

Patrícia Lucena de Araújo561 

 

Ao trabalhar com a figura de Manoel Dantas, intelectual de renome do Rio Grande 

do Norte, temos o objetivo de abordar um pouco sobre tal personagem, levando em 

consideração a sua personalidade, o papel social e intelectual que exerceu no Rio Grande 

do Norte, através da sua vida e dos seus discursos. 

Os escritos e publicações que envolvam de certa forma o caráter biográfico estão 

sendo cada vez mais alvo de interesses, como nos mostra Ângela de Castro Gomes. 

 

Um breve passar de olhos em catálogos de editoras, estantes de livrarias ou 

suplementos literários de jornais leva qualquer observador, ainda que 

descuidado, a constatar que, nos últimos 10 anos, o país vive uma espécie de 

boom de publicações de caráter biográfico e autobiográfico. É cada vez maior 

o interesse dos leitores por um certo gênero de escritos – uma escrita de si -

, que abarca diários, correspondência, biografias e autobiografias, 

independentemente de serem memórias ou entrevistas de história de vida, 

por exemplo.562 

 

No campo historiográfico está sendo cada vez mais frequente o interesse e 

retomada no estudo de narrativas que envolvam indivíduos, como também o olhar para um 

dado indivíduo em perspectiva de abarcar esse sujeito individual e de captar através desse 

sujeito o seu entorno. 

A partir de Manoel Dantas retrataremos um pouco da sociedade e das ideias de sua 

época. Compreender o seu pensamento e opiniões é poder perceber sua importância, sua 

                                                        
561 Graduada em História Bacharelado pela Universidade Federal do RN e atualmente mestranda em História 

pelo Programa de Pós-graduação em História e espaços da UFRN. E-mail: patrícia_lucen@hotmail.com. 
562 GOMES, Ângela de Castro. Escrita de si, escrita da história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p.07. 
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história e um pouco da própria História do Rio Grande do Norte e particularmente da história 

do Seridó no período de sua vivência. 

Manoel Gomes de Medeiros Dantas, ou simplesmente Manoel Dantas como é 

popularmente conhecido, nasceu no dia 26 de abril de 1867 na fazenda Riacho Fundo no 

município de Caicó, na região do Seridó - interior do Rio Grande do Norte. Seus pais eram: 

Manoel Maria do Nascimento Silva e Dona Maria Miquelina Francisca de Medeiros, os país 

de Dantas eram tidos como pertencentes à parte das famílias tradicionais da elite agrária do 

Seridó. 

O período de geração de Manoel Dantas vai de encontro às ideias, aos novos ideais, 

ao sentimento de mudança de regime, ao advento e implementação do ideal da época, a 

República. Nesse período as famílias tradicionais eram privilegiadas por poderem propiciar 

aos seus filhos uma educação ou formação superior e em outras regiões. Nesse sentido a 

família de Dantas era participante das famílias que dispunham deste privilégio.  

Assim, o nosso personagem saiu do seu lugar natural de origem, o Seridó para 

desenvolver seus estudos e crescer intelectualmente na cidade do Recife, local onde alguns 

dos seus contemporâneos também foram estudar. Manoel Dantas estudou na Faculdade de 

Direito do Recife e formou-se no ano de 1890 no curso de Direito. 

Depois de formado Manoel Dantas retornou ao atual estado potiguar e atuou em 

diversos cargos como promotor, juiz, advogado, jornalista, político, professor, presidente da 

intendência, poeta, diretor da instrução pública, historiador. Ao retornar para as terras norte-

rio-grandenses trouxe consigo ideias e pensamentos evolucionistas e democráticos que 

foram influenciados na faculdade sob viés de formação e pensamentos europeus que 

intercalavam junto a eles ideias de desenvolvimento, de mudança e progresso.  

Dantas adotou o discurso de desenvolvimento e progresso e começou a tentar 

desenvolve-lo com adaptabilidade nas terras potiguares, especialmente na região do Seridó. 

Defensor do progresso e desenvolvimento da região acreditava que a população e a 

sociedade alcançaria a ascensão por meio da educação e industrialização. 
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Na maioria dos discursos feitos por Manoel Dantas é perceptível que a educação 

seria o instrumento primordial e capaz de formar esses cidadãos, o qual já era representado 

por parcela de jovens que saíram para estudar em outros espaços, ou seja, faziam parte da 

parcela da sociedade que estava em processo de superação do atraso tendo em vista que 

estavam em contato com ideias europeias e estudos ligados a ciência moderna e uma vez 

voltando para suas terras começavam a por em prática tais ideais na política, educação e 

sociedade de modo geral. 

Conforme nos aponta Albuquerque Júnior ao contextualizar discursos e narrativas 

elaboradas/construídas para pensar, ver e dizer a região Nordeste e a própria 

contextualização de nação baseadas em identidades, em imagens homogêneas frutos de 

relações de poder. As narrativas são apresentadas como “discursos que inscrevem, 

produzem e legitimam os espaços”.563  

Discursos que são “produtores de realidades e de condições históricas”, assim 

também funciona o discurso de Manoel para pensar o espaço potiguar, particularmente o 

Seridó e boa parte do povo seridoense, Dantas lançava em seus artigos nos jornais críticas 

ao governo, ideias e, sobretudo preocupação com os problemas enfrentados pela sociedade 

seridoense. 

Associando o espaço como estando vinculado ao discurso de atraso que necessitava 

caminhar, evoluir a fim de criar uma sociedade que ascendesse e que caminhasse para o 

progresso, deixando de lado o tradicional e vivenciando os moldes dos pensamentos vistos 

com os estudos europeus.  

Para Dantas a educação, o viés intelectual desenvolvido por meio da instrução 

pública seria primordial para mudar essa condição da vida humana e da sociedade, mas 

também aliada a ela estaria à preocupação com o trabalho e desenvolvimento industrial, ‘o 

                                                        
563 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 5.ed. São Paulo: Cortez, 

2011. p34. 
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trabalho é a força, a indústria é a atividade intelectual; o trabalho é a força física, a indústria 

é a força psíquica’. 

O desenvolvimento e progresso da região dependiam da educação e 

desenvolvimento pessoal dos seus habitantes que, ora eram empecilhos para o 

desenvolvimento. Por isso seria necessário à elaboração de estratégias, de meios que 

pudessem ser revertidos numa melhor organização e desenvolvimento para esse espaço, 

assim Dantas nos possibilita pensar e entender a representação dos espaços de vivência 

frente a esse “modernismo”. 

Através dos ideais de progresso nosso personagem é reconhecido ainda pelos ideais 

futuristas, que não deixa de ser um pensamento de progresso, especialmente para a cidade 

de Natal, onde o autor pensou um projeto futurista da cidade, uma nova cidade moderna 

que se desenrolaria no futuro. Esses pensamentos estão explicitados na palestra Natal d’aqui 

há cincoenta anos564, que foi apresentada na segunda conferência realizada no salão de 

honra do palácio do governo em 21 de março de 1909. 

Com proposições e análises sobre a conjuntura do espaço em que vivia, como 

vemos estar sendo explicitado por Dantas. Percebemos em seus discursos a preocupação 

com a problemática do seu espaço e suas relações com os seres humanos que o habitavam, 

                                                        
564 Além dessa conferência sobre a cidade de Natal numa perspectiva futurista, onde algumas das previsões se 

realizaram, o nosso personagem escreveu obras de referência para pensar o espaço seridoense e norte-rio-

grandense na sua época, tais obras estão presentes até os dias de hoje na educação como sendo um dos 

instrumentos possíveis de formação sobre o Rio Grande do Norte no período vivenciado por Manoel Dantas. 

Algumas publicadas em período que Dantas vivia e outras reunidas e publicadas após a sua morte ocorrida 

em 16 de junho de 1924. Entre algumas obras podem ser destacadas: Homens de outrora, também um ensaio 

historiográfico sobre a história do Rio Grande do norte e seus respectivos municípios no qual aborda a 

formação e estrutura do nosso território, os primeiros povoadores, aspectos físicos e geográficos.  

Publicou também como jornalista diversas colunas, matérias em jornais da época (Diário do Natal, O Estado, 

A República e O Povo), muitas das matérias estão envoltas de pensamentos, de críticas e ideias formuladas a 

partir do contexto da província: envolvimento com ideais republicanos, necessidades do povo e região. A nível 

da nossa academia, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN temos algumas produções que 

relatam os pensamentos de Dantas.  

Embora ao pesquisar no Laboratório de documentação histórica do CERES percebemos que lá há poucos 

fragmentos sobre tal personagem. No Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, no qual Dantas 

foi um dos seus fundadores encontram-se diversos documentos sobre a sua vida e trajetória. 
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suas subjetivações, sua imaginação, intimidade e valor que a dotava ao querer interferir e 

melhora-la tomando como ponto central as suas ideias e inquietações.  

Os espaços são construídos historicamente e são de fundamental importância para 

nós humanos, uma vez que é a partir dos espaços que o homem cria referências, estabelece 

relações, constrói suas identidades. Através da trajetória que buscamos traçar com a figura 

de Manoel Dantas recriaremos sua produção de memórias, sua identidade particular e 

coletiva com o espaço em que pertencia e dotava valor a aspectos que costumeiramente 

pensava sobre a política, educação seridoense e norte-rio-grandense ressaltando o seu fazer 

intelectual. 

Para pensar a questão da relação dos espaços com os seres humanos alguns autores 

começaram a atentar para essa problemática e como exemplo desses autores está o 

geógrafo humanista Yi-Fu Tuan. Para Tuan o espaço é um conjunto complexo de ideias: 

“pessoas de diferentes culturas diferem na forma de dividir seu mundo, de atribuir valores 

às suas partes e de medi-las”. 565  

Pensando a assertiva deste geógrafo, o espaço no qual o homem experencia, 

aprende, dialoga com suas concepções que, são capazes de pensar o seu lugar e o seu 

espaço, espaço e lugar são termos familiares e os dois são indicadores de experiências 

comuns.  

Dessa forma através do recorte geográfico do Seridó e da região potiguar Manoel 

Dantas como intelectual seridoense acaba por colocar em discussão seus aprendizados, suas 

experiências e ideias relacionando os problemas e intervenções que a seu ver eram 

preponderantes na região, contudo dando brechas para as possibilidades de mudanças e 

de progresso que poderia ser construído como forma humana, o espaço assim pensado 

seria um constructo humano e uma construção cultural onde a relação do homem com o 

espaço estaria sendo mediada pela experiência, vivências e cultura.  

                                                        
565 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência; tradução de Lívia de Oliveira. São Paulo: DIFEL, 

1983. p. 39. 
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Aliado ao pensamento de Yi-Fu Tuan, Simon Shama também compartilha deste 

pensamento em Paisagem e Memória analisando como alguns espaços são naturalizados 

pela memória, onde a cultura é quem media o espaço de produção humana; na sua 

interpretação é a “cultura, a convenção e a cognição que formam as paisagens” 566. Os 

espaços além de possuírem existências materiais possuem uma ordem simbólica carregada 

por sentidos e significados.  

Por exemplo, a relação humana cultural com a natureza é muito forte, sempre os 

humanos se referem, ou remete-se a elementos naturais ao longo da vida. Ao se remeter ao 

homem sertanejo Manoel Dantas o associa como tradicional, ligado a natureza, o próprio 

Seridó e o homem sertanejo são vistos e associados a uma gama de significados e imagens 

que ultrapassam a natureza física e perpassam o olhar cultural. 

As sociedades, ao longo de sua história, produziram suas próprias representações, 

constituídas na elaboração de um sistema de ideias-imagens, ao qual é atribuído uma 

identidade, estabelecendo divisões, legitimando poder e concebendo modelos para a 

conduta de seus membros, como a propósito nos sugere Sandra Pesavento.567 

Como o nosso personagem trabalha e aborda de maneira preponderante a 

educação, a instrução pública em nossa província não poderíamos deixar de fora de maneira 

alguma as ideias trabalhadas no livro História da Educação, Arquitetura e Espaço Escolar, 

organizado por Marcus Bencostta, o qual aborda a problemática da educação brasileira e a 

arquitetura escolar ao longo dos tempos, desde os períodos e espaços mais precários e que 

posteriormente foram sendo lançadas políticas públicas, reformas sociais voltadas para o 

ensino que fora se modernizando no intuito de representar, ser símbolo da prosperidade, 

do progresso e desenvolvimento.568 

                                                        
566 SCHAMA, Simon. Paisagem e Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. P. 22. 
567 PESAVENTO, Sandra Jatahi. Em busca de uma outra história: imaginando o imaginário. Cuadernos Del Sur 

História, Bahia Blanca, v. 28, 1999. p.16. 
568 BENCOSTTA, Marcus Levy Albino. História da Educação, Arquitetura e Espaço Escolar. São Paulo: Cortez, 

2005. 
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Percebe-se que havia uma grande preocupação por parte de Dantas em relação à 

educação ao ensino nos seus mais variados âmbitos e num é a toa que o mesmo foi diretor 

geral da instrução pública.  

 

[...] Segundo Manoel Dantas, os costumes incrustados na mentalidade 

sertaneja eram os responsáveis tanto pelo caráter assistemático da educação 

formal quanto por sua péssima qualidade. Defeitos que se expressavam na 

formação precária do professorado particular e no deficitário currículo 

escolar. Para o articulista, a estrutura da escola, tal qual se encontrava, não 

permitia nem o acesso de todos, nem preparava a contento os alunos.569 

 

Um dos principais problemas identificados por Manoel Dantas que impedia o 

processo educacional era a falta de recursos que dificultava a implementação de um 

desenvolvimento escolar desde a melhor formação de professores, pois assim o aprendizado 

seria melhorado, preocupação com um ensino de qualidade, com a falta de escolas, com as 

estruturas escolares de péssima qualidade, as poucas eram particulares e só estudavam 

pessoas de classe média, também o pouco valor pago aos professores, os próprios alunos 

que demarcados pelo ambiente não favorável a sobrevivência abandonavam as aulas em 

busca de outros lugares onde pudessem sobreviver.  

A educação no Seridó e província era problemática no sentido de que também a 

maioria da população era analfabeta, a prevalência de escolas era mínima, por isso Dantas 

lutava pelo ensino escolar público e gratuito, já que considerando os seus ideais, o sertanejo 

buscaria uma vida melhor através do conhecimento e educação e libertaria a si própria e a 

região de uma vida de atraso. E para que isso acontecesse o sertanejo teria toda a 

capacidade para vencer, se esclarecer, ser movido pelas ‘luzes do saber’ advindos do 

pensamento iluminista e ter o conhecimento dos seus direitos, dessa forma bastava 

proporcionar a esses homens mecanismos de desenvolvimento.  

                                                        
569 MACÊDO, Muirakytan K. de. Espaço da superação. In___A Penúltima Versão do Seridó: uma história do 

regionalismo seridoense. Natal; Campina Grande: EDUFRN; EDUEPB, 2012. p. 154. 
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‘O princípio de uma verdade humana seria instrumentalizado a partir dos atributos 

da razão’ e a superação, mudança do sertanejo mediada pela educação se daria com a 

mudança dos seus costumes570 em meio a um espaço de lutas, de batalhas, de seca em que 

o sertanejo trava frequentemente com o seu meio até então desfavorável.  

Dantas foi um homem que teve uma atuação diversificada e bastante atuante na 

vida social do Rio Grande do Norte e, sobretudo no seu meio natural de vivência, a região 

do Seridó. Ganhou destaque por ser dedicado aos estudos, a erudição e aos seus 

pensamentos “modernizantes”. Não se restringiu a atuar em apenas um cargo ou área 

específica, atuou, discutiu métodos, formas, problemas ou possíveis soluções 

constantemente expostas com grande desenvoltura e visão nos mais variados âmbitos da 

sociedade.  

Expor, analisar opiniões referentes à sua vida, ao seu espaço e no seu tempo foi uma 

das grandes ferramentas desenvolvidas por Manoel Dantas, esse aspecto junto a múltiplos 

outros aspectos pode ser apontado como o diferencial, o que o diferencia de um homem 

comum e que fez sua “luz” resplandecer radiantemente. E que com toda a certeza fez a sua 

vida diferenciada, ao mesmo tempo em que se desenvolvia pensava em ajudar na 

diferenciação da vida dos demais e do seu espaço em particular.  

Inicialmente as ideias de Dantas foram transmitidas a população por meio das 

publicações em jornais nos quais foi redator. Publicações estas repletas de especificidades, 

demonstrando suas ideias e que estas ideias chegassem até o povo e que estes as pudessem 

compreender, pensar e refletir sobre sua sociedade, suas vidas e que caminhassem e 

projetassem nas suas vidas os ideais de mudança que foram tão bem explicitados por 

Manoel Dantas. 

Suas publicações são inspiradoras para quem as lê, demonstram ares históricos, 

geográficos, no âmbito do direito que era onde se estabelecia sua verdadeira formação, 

                                                        
570 IDEM, p. 155. 
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poético, futuristas, imaginativas, culturais, folcloristas e evolucionistas. Em meio a uma 

vivência numa sociedade que na época ainda não era permeada pelos avanços da 

“modernidade”, mas que a partir do ícone Manoel Dantas e outros contemporâneos seus já 

almejavam, começavam a idealizarem um futuro com melhores condições e rumo ao 

progresso.  

Exploramos em nossos escritos um campo temático caro a história onde procuramos 

nos embasar na perspectiva de estudar Manoel Dantas como um intelectual e educador 

militante que se constituiu envolvido em debates e discursos sobre industrialização, 

educação, política, democracia. Sendo por seus feitos responsável por ser formulador de 

pensamentos de indivíduos que gestaram a semente de novos ideais. 

Por fim os saberes sobre Manoel Dantas e os seus pensamentos envolvidos 

demarcam um dado tempo e uma dada espacialidade pra pensar o Rio Grande do Norte e 

o Seridó representando-o fisicamente ou simbolicamente construído pelos usos, práticas e 

seres que o habitam. E envolvidos por uma perspectiva de discutir a noção de história 

atrelada aos espaços, estes por sua vez são indelevelmente permeados pelo tempo e juntos 

compõem e é constructo de qualquer narrativa histórica. 
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PASSADO, PRESENTE E FUTURO:  

TEMPO E ESPAÇO NOS ESCRITOS DE MANOEL DANTAS 
 

José Marcus Guedes de Araújo571 

Joel Carlos de Souza Andrade572 

 

INTRODUÇÃO 

Partindo da ideia de que a História estuda o homem em sociedade no tempo e no 

espaço, compreendemos que nossa pesquisa se insere na dimensão da História Social, 

porque “[...] em história, todos os níveis de abordagem estão inscritos no social e se 

interligam” (CASTRO, 1997, p. 46). Nessa perspectiva, nosso trabalho se conecta a essa 

dimensão porque entendemos Manoel Dantas como um sujeito intimamente ligado à 

sociedade de seu tempo e tal relação proporcionou influências mútuas, que, em grande 

medida, deram novos direcionamentos à vida de Dantas.  

Tomamos como fonte, para nossa pesquisa, os artigos "Homens de Outr´ora" (1941) 

e “Natal daqui a cinquenta anos” (1909), e de forma complementar, publicações no jornal 

“O Povo573”, da Cidade do Príncipe, sob autoria de Manoel Dantas. O primeiro texto foi 

publicado em 1941, no Rio de Janeiro, pelos Irmãos Pongetti, de forma póstuma, reunindo 

cinco artigos de autoria de Manoel Dantas, produzidos em épocas distintas, sob organização 

de José Augusto Bezerra de Medeiros. O nosso foco recairá sobre o primeiro ensaio, 

homônimo do livro, que foi publicado, originalmente em forma de crônicas, no periódico A 

República574, no ano de 1898. (DANTAS, 2001 [1941]).  

                                                        
571 Graduando em História – Licenciatura (UFRN/CERES). Bolsista de monitoria do projeto “Atelier Histórico: 

evitando a evasão e a retenção em Teorias da História”. E-mail: josemarcusguedes@gmail.com. 
572 Mestre em História. Professor do DHC/CERES/UFRN. Coordenador do Projeto de Ensino “Atelier Histórico: 

evitando a evasão e a retenção em Teorias da História” 
573 O jornal “O Povo” circulou no que seria hoje Caicó entre os anos de 1889 e 1902, tendo sua primeira matéria 

publicada em 09 de março de 1889 e seu último exemplar em 1902. (MEDEIROS, 2004 [1988], p. 11-20). 
574 A República, fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, em 1889, como porta-voz das ideias 

republicanas no território norte-rio-grandense. (MEDEIROS FILHO, 2004 [1988]) 
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Natal daqui a cinquenta anos constitui-se enquanto uma plaquete (DANTAS, 2000 

[1909]), publicada pela Imprensa Official do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em 

Natal, no ano de 1909, em decorrência de uma conferência proferida por Manoel Dantas no 

Salão de Honra do Palácio do Governo. Nesse texto, Manoel Dantas, como já foi 

sucintamente apresentado seu lugar e contexto de produção, evidencia sua autoridade e 

prestígio como intelectual, reconhecido entre seus pares, historiadores eruditos e 

acadêmicos da época, do mesmo modo pelo Governo estadual. 

Estas produções foram analisadas à luz da ligação entre Tempo e História, buscando 

problematizar a operacionalização das noções de temporalidades e suas relações na 

modelagem do arquétipo de homem proposto na escrita deste intelectual, constituindo, 

dessa forma, o seu discurso histórico. 

 Partindo das questões já mencionadas, nossa problemática pode ser sintetizada nos 

seguintes questionamentos: Como o arquétipo do homem é pensado pelo publicista e 

utilizado em sua escrita? Que noções de temporalidade e espacialidade são discutidas por 

Manoel Dantas, qual a relação entre elas e quais funções estas exercem no seu texto?  

Metodologicamente nosso trabalho se desenvolve, de início, com um balanço 

bibliográfico sobre produções acadêmicas e eruditas que tenham relação com a pesquisa. 

Em meio a esse processo, tais livros foram listados e fichados em duas categorias de 

produções: obras acadêmicas que trataram dos conceitos discutidos na pesquisa, sobretudo 

autores que discutiram conceitos como o tempo e espaço, bem como, o de escrita, sendo 

fundamental o uso de produções que problematizaram o intelectual, direta ou 

indiretamente.  

A outra vertente de leitura e fichamento foram de textos eruditos que discutiram o 

sujeito Manoel Dantas, por meio de outras abordagens, sejam elas sociais, culturais e/ou 

hermenêuticas. Também foram analisadas obras, primordialmente, do mencionado 

publicista caicoense, assim como seus artigos publicados no jornal “O Povo”. 
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Para esta pesquisa foram usados dois tipos de fontes, sendo as primeiras fontes 

bibliográficas e as outras, jornalísticas. Como propôs Michel de Certeau (2011), realizamos 

uma operação historiográfica no processo de análise das produções fichadas e listadas. 

Fundamentados no autor mencionado, entendemos operação historiográfica como um 

procedimento de análise de produções históricas, acadêmicas e eruditas, que consiste na 

percepção de que as produções literárias sofrem influências dos lugares ocupados pelos 

sujeitos que a produzem. Sejam esses lugares temporais, institucionais e sociais.  

 Na análise, foi utilizada a abordagem da História do Discurso. Compreendemos essa 

abordagem como uma produção histórica, teórico-metodológica, que toma os discursos 

presentes na escrita e oralidade como objeto de pesquisa. Tal análise visa perceber aquilo 

que não está explicitado no discurso, suas intencionalidades e destinatários. Para tal, são 

empregados os métodos de análise intratextual, intertextual e contextual, seguindo as 

propostas de José de Assunção Barros (2011). 

Com relação à revisão bibliográfica, as pesquisas que tomam a escrita de sujeitos 

enquanto objeto de pesquisas não são privilégio dos dias atuais. Datam, sobretudo, do 

século XX, com a revolução historiográfica proposta pela Escola dos Annales575. Nesse 

contexto, Michel de Certeau tornou-se uma grande referência para tais discussões e sua 

obra “A escrita da história” (2011) como um marco para as produções historiográficas. 

Certeau, em suas discussões ateve-se sobretudo à escrita da história no âmbito acadêmico, 

problematizando os lugares ocupados pelo sujeito que produz História. Lugar temporal, 

social, institucional que permitem e dão sustentação, autoridade, as produções de tais 

escritores/pesquisadores, como o Manoel Dantas (1867-1924).  

 Tomando como referencial teórico as discussões desenvolvidas por Certeau, nosso 

trabalho volta-se para o sujeito e sua escrita, os quais podem ser classificados como eruditos. 

Todavia, a problematização dos lugares e da prática de escrita de Manoel Dantas não se 

                                                        
575 Tais ideias são discutidas no texto de Peter Burke, “A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa 

da Historiografia” (  
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diferenciam das etapas propostas por Michel de Certeau. Entretanto, está análise resguarda 

suas particularidades por tratar-se de um intelectual erudito, locado no tempo e no espaço 

particulares. 

 Analisando produções historiográficas que discutiram o sujeito histórico Manoel 

Dantas e suas produções, destaca-se as pesquisas do historiador caicoense Muirakytan K. 

de Macêdo, sobretudo em sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais, posteriormente 

transformada em livro, “A penúltima versão do Seridó” (2012). Neste trabalho, Macêdo 

discute Dantas enquanto um intelectual que, em fins do século XIX e início do século XX, 

contribuiu discursivamente para a construção de uma dada noção de Seridó, para tanto, este 

trabalhou com os escritos de Manoel Dantas buscando perceber como tal intelectual lança 

olhares para o homem sertanejo, propondo lições para que este deixe de ser atrasado, 

superando a si mesmo.  

 Numa perspectiva semelhante, Almir de Carvalho Bueno em seu livro “Visões de 

República: idéias e práticas políticas no Rio Grande do Norte” (2002), oriundo da tese de 

doutorado em História, pensa Manoel Dantas como um sujeito político envolvido nas 

discussões intelectuais e filosóficas que marcaram a transição do Império para a República. 

Tal como é pensando por Macêdo, Bueno analisa Manoel Dantas enquanto um intelectual 

republicado, romântico, que foi influenciado pelas teorias cientificistas advindas da 

Faculdade de Direito do Recife.  

Seguindo diretrizes muito semelhantes às de Macêdo, Olívia Morais de Medeiros 

Neta em sua dissertação de Mestrado em História, “Ser(Tão) Seridó: em suas cartográficas 

espaciais” (2007) problematiza Manoel Dantas como membro das tradicionais famílias que 

compuseram a genealogia do Seridó oitocentista. De uma forma sintética, o trabalho de 

Medeiros Neta tem como “foco para análise o discurso historiográfico, e Manoel Dantas, 

José Augusto e Juvenal Lamartine e Oswaldo Lamartine constituem-se enquanto sujeitos 

autores que produzem determinadas visões do Seridó.” (MEDEIROS NETA, 2007, p. 28). 
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Por último, produções como a de monografia desenvolvida por Maria José de 

Medeiros Nascimento, intitulada “Manoel Dantas: entre a escrita e a reescrita da história” 

(2012), trabalho no qual a autora analisa a figura de Dantas, buscando perceber e entender 

hermeneuticamente576 seu pensamento por meio da escrita, visibilizando as contribuições 

do mesmo para a historiografia.  

Nesta orientação, essa discussão fundamenta-se nas pesquisas de Reinhart Koselleck, 

quando este se debruça sobre os conceitos presentes nas produções historiográficas, 

sobretudo os conceitos de associação e contexto. 

Sob inspiração koselleckiana os conceitos de horizonte de expectativa e espaço da 

experiência são desenvolvidos durante pesquisa no intercruzamento entre o passado e 

futuro, quando no passado, em fins do século XIX, Dantas projetava o futuro, cinquenta anos 

imaginados além de seu tempo. Manoel Dantas, enquanto intelectual progressista, projeta 

o futuro buscando desvincular-se do passado a ser superado.  

Com relação à divisão deste artigo, este foi divido em dois capítulos, sendo o primeiro 

– Os tempos dos homens: destinos e ações e o segundo – Espaço divino: crença no progresso 

– encerrando com as Considerações Finais.   

 

 OS TEMPOS DOS HOMENS: DESTINOS E AÇÕES 

O conceito de tempo nascer junto com a própria ideia de História, mesmo com as 

mudanças, a institucionalização, a cientifização do conhecimento e da produção do 

conhecimento histórico (REIS, 1994), transformando-se em um saber específico, ganhando 

o seu próprio lugar de escrita e prática científica no século XIX. 

Pensar o conceito de tempo se traduz em uma operação intelectual que propõe o 

entendimento das práticas de escrita de Dantas ao apropriar-se da referida concepção. 

                                                        
576 Maria José de Medeiros Nascimento propõe em seu trabalho monográfico a realização de uma biografia 

hermenêutica, sendo um estudo em que o sujeito, Manoel Dantas, é pensando em seu contexto histórico, 

sendo problematizado, avaliado e interpretado em sua trajetória permeada de nuanças.  
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Exercitar tal concepção é criar margem para a reflexão sobre os objetivos, as projeções e os 

fins notados nas obras "Homens de Outr’ora" (1941) e “Natal daqui a cinquenta anos” (1909), 

na medida em que as suas ideias estavam em consonância com as problemáticas de sua 

época. 

Por sua época, entenda-se o período de formação acadêmica e de amadurecimento 

intelectual, fins do século XIX, conhecido como o “século da História”577, o período de 

grandes criações e inovações tecnológicas, bem como teóricas, como o darwinismo e o 

positivismo, sendo também, o século da institucionalização dos conhecimentos, das 

Humanidades, contexto em que “a” História se firmava no seu lugar acadêmico, dentro do 

quadro dos campos científicos, tomando como fundamento metodológico os saberes das 

Ciências Naturais.  

História “esta” que já se propusera, desde a segunda metade do século XVII, com as 

contribuições eruditas de Voltaire, em seu trabalho Ensaio sobre os costumes e o espírito das 

nações, obra de caráter filosófico e dedicada ao método da história, em buscar “delimitar 

escolher” para se “ter uma ideia geral das nações que habitam e desolam a terra” (VOLTAIRE, 

1878, p. 157 apud PAYEN, 2011, p. 104). Tal orientação pode ser notada nos pensamentos 

de Manoel Dantas, principalmente quando atentamos para as heranças iluministas, diluídas 

em sua formação em Direito, permeada de diretrizes positivistas. 

Esse ponto, das influências positivistas nos pensamentos do pensador norte-rio-

grandense, é o catalizador das reflexões derivadas dessa digressão, uma vez que em sua 

escrita, de caráter acadêmico e jornalístico, em que a História é convocada para legitimar 

suas ideias, o positivismo se desenvolve paralelamente, como força motriz da erudição de 

Dantas. 

                                                        
577 Essa discussão sobre o século da História, enquanto um saber que se constituía cientificamente, é realizada 

por Pascal Payen, em seu texto A constituição da história como ciência no século XIX e seus modelos antigos: 

fim de uma ilusão ou futuro de uma herança? (2011).  
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O Positivismo “[...] herda seus traços centrais do Iluminismo do século XVIII [...] [e um 

dos seus principais traços] é certamente a ambição de encontrar ‘leis gerais’, ou os ‘padrões’ 

que a multiplicidade e diversidade da experiência histórica poderiam encobrir” (BARROS, 

2011, p. 73). Desse modo, é indispensável o exercício dessa reflexão, haja visto que este 

trabalho será construído tomando como fundamento tais pressupostos. 

Nesta orientação, nossa discussão fundamenta-se nas pesquisas de Reinhart 

Koselleck, quando este se debruça sobre os conceitos presentes nas produções 

historiográficas, sobretudo os de associação e contexto. 

  É imprescindível refletir sobre a importância dessas ideias, uma vez que todo 

“conceito articula-se a um certo contexto sobre o qual também pode atuar, tornando-o 

compreensível” (KOSELLECK, 1992, p. 3). Dessa forma, os conceitos devem ser analisados em 

seus meios, sejam de produção, sejam de prática, para que seus significados também 

estejam nos lugares certos. 

Nesse contexto do século XIX, que estamos reconstruindo, desenvolvia-se nos 

saberes e nas práticas historiográficas, o positivismo, como já fora introduzido no parágrafo 

anterior. Esse paradigma cientificista fundamentava-se em outra teoria, o darwinismo, do 

qual compactuava Dantas. Da mesma maneira que outros filhos de coronéis seridoenses do 

período, Manoel Dantas migrou do Seridó e formou-se em Direito, em Recife, formação que 

permitiu ao intelectual ter contato com as teorias cientificistas mencionadas.   

Descendente de Tomaz de Araújo Pereira, um dos antigos colonizadores das Ribeiras 

do Seridó e filho do coronel Manoel Maria do Nascimento Silva e da senhora Maria 

Miquelina Francisca de Medeiros, Dantas graduou-se em Direito em 1890, tendo exercido 

os cargos de sócio fundador e orador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte, de 1916 até 1924. (NASCIMENTO, 2012) 

Tal ligação biológica favoreceu o desenvolvimento das diretrizes germinais para o 

direcionamento intelectual do erudito, uma vez que na região do “Seridó, no final do século 

XIX, tornou-se costume entre os fazendeiros caicoenses mandar seus filhos estudarem no 
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Recife e na Bahia, os cursos de Direito e Medicina respectivamente” (NASCIMENTO, 2012, 

p.18). 

Formado em Direito ainda no século XIX, Manoel Dantas ocupou “lugares 

privilegiados”, na perspectiva de Michel de Certeau (2011), construindo, a partir dessas 

ocupações, uma fala de autoridade e uma representação importante em seu tempo de vida 

e, posteriormente, para a historiografia.  

Atuou como professor no Colégio Ateneu, nas aulas de Geografia e ainda exerceu o 

cargo de Diretor Geral da Instrução Pública Estadual, entre 1897 a 1905. Exerceu, também, 

o cargo de Juiz e Promotor Público em 1891, nas cidades de Jardim de Seridó e Acari, 

respectivamente, segundo Maria José de Medeiros Nascimento (2012).  

Nesse sentido, “Manoel Dantas foi jornalista, poeta, promotor, juiz, professor, 

geógrafo, precursor dos estudos de folclore do Estado do Rio Grande do Norte, e ainda, de 

acordo com a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, foi 

também ‘historiador’” (NASCIMENTO, 2012, p.25). Em seu tempo, Dantas construiu um lugar 

de fala de suma importância, reforçando seu prestígio para os estudos de seu tempo e 

póstumos.  

A ligação do sujeito com as instituições em que foi membro proporcionou 

estabilidade social para seus pensamentos e ensinamentos, sendo também as instituições 

sociais lugares de prática para o desenvolvimento de uma linguagem científica, fazendo de 

sua escrita uma forma de tradução científica de seus desejos, de suas projeções temporais, 

como agente de suas expectativas.  

A partir das leituras de Muirakytan K. de Macêdo (2012), é notável na trajetória de 

Manoel Dantas as influências do positivismo e de uma formação amparada no ideário 

evolucionista. Formado em Direito na Faculdade do Recife, maior centro irradiador das 

teorias evolucionistas no espaço que hoje corresponde ao Nordeste, Dantas era um convicto 

adepto do evolucionismo histórico e social. Ele fazia de seus escritos, lições, para que o 



 

613 

 

sertanejo superasse seus problemas, o seu caráter, nas lentes do autor, o modo de ser de 

um homem atrasado, de tempos passados.  

Nas discussões realizadas por Macêdo (2012), Manoel Dantas constrói várias teses, 

lições para que o homem do Sertão, o sertanejo, superasse o atraso do seu ser, seja por 

meio da Educação, da Memória, do Trabalho. Em vários segmentos, a lição é o caminho para 

o progresso.  

Nas palavras de Macêdo,  

 

A dimensão humana em que orbita era a sufocante esfera do trabalho. Preso 

somente a esse domínio, o sertanejo não se realizava enquanto ser social e 

político. Vivia arraigado a um mundo unilateral que desconfia das mudanças 

e das novidades. Enfim, não conseguia apreender que o destino humano era 

o desenvolvimento (MACÊDO, 2012, p.168). 

 

 A partir destes produtos e tomando como norte o conceito de tempo, conseguimos 

filtrar vários usos, sentidos e significados para tal, que extrapolam um evolucionismo 

excludente. Mesmo não tomando os “homens de outrora” como exemplo, Dantas fez uso 

do tempo para, por vezes, honrá-los, na medida em que também os desconstrói, bem como, 

os compara aos europeus, ainda fazendo deles subalternos do tempo, sujeito de sua obra.  

Tempo é sujeito, porque “não é uma coisa irrealisavel; é uma afirmação que só 

depende do tempo e não está à mercê de competencias possiveis, porque os acidentes 

geograficos não se mudam, os portos de mar não se estabelecem artificialmente. [...]” 

(DANTAS, 1941, p.152).  

Na escrita de Dantas, o tempo, conceito fundamental para este artigo, junto ao de 

espaço, são os sujeitos principais. Cabe ao tempo a ação de transformação, de mudança, 

seja por meio da técnica e do planejamento, dentro dos vieses do progresso, nos moldes da 

civilização. É com ele que os espaços são/serão transformados, tal como os homens. 

Segundo Manoel Dantas, num trecho de sua obra em que podemos perceber essas 

associações, “O sertanejo, antigamente, apesar da simplicidade da vida do campo, quase 
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nada ficava a dever aos outros povos no tocante aos hábitos de boa sociedade” (DANTAS, 

1941, p.18). O sertanejo era simples, vivia no espaço rural, mas, não ficava atrás dos sujeitos 

de boa sociedade, membros de uma organização mais complexa, em que, o adjetivo “boa” 

enaltece ainda mais aquilo que já era complexo para um darwinista social, uma sociedade 

nos padrões modernos, questões também discutidas, em suas particularidades, por 

Muirakytan K. de Macêdo (2012). A noção de temporalidade é clara, bem como a associação 

dela ao remoto, ao distante, no sentido de linearidade, de um tempo evolutivo, de um tempo 

em que, as questões são de tempo. 

 Dantas fez uso do tempo, das noções e das associações ligadas ao tempo, para 

construir uma lição, uma via, uma produção intelectual que apontasse numa direção – a do 

progresso. Para que os homens do passado fossem lembrados, mas que, seus descendentes 

não permanecessem tais como eles, haja visto que os tempos já não eram os mesmos e as 

possibilidades de evolução e progresso eram maiores. 

 

 ESPAÇO DO DIVINO: CRENÇA NO PROGRESSO 

 Tão importante quando as noções de tempo para este trabalho são as de espaço. O 

processo de construção dessa discussão difere do de Macêdo, que toma como fonte para 

construir seus escritos sobre Dantas, os artigos publicados no jornal “O Povo”. Da lavra deste 

último, fizemos uso apenas de seus textos “Homens de Outr’ora” (1941) e “Natal daqui a 

cinquenta anos” (1909), sendo fundamental atentarmos para o lugar temporal (CERTEAU, 

2011) da escrita de cada obra, bem como as diferenças entre os espaços trabalhados em 

cada uma.  

Enquanto no primeiro texto é o Sertão, o Seridó, interior do Rio Grande do Norte, o 

espaço privilegiado na escrita do publicista, no segundo trabalho as discussões voltam-se, 

grosso modo, para noções de espaço sobre Natal, capital do Estado, locus do progresso. 

 É nesta linha tênue entre tempo e espaço que a Natal de 1959 projetada por Dantas 

é lapidada pelo tempo. Desenhada e planejada por meio da técnica, representada com o 
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glamour europeu e tecnicidade norte-americana, nas aspirações de Dantas, a capital do 

norte rio-grandense seria tal como Londres, edificada sob os ideais de progresso e 

civilização, permeada pela técnica, constituindo-se em um espaço moderno, fazendo jus aos 

ideais republicanos do projetista e do contexto tecnicista do início do século XX.  

Padronizando os lugares, modernizando a capital, moldando os sujeitos, analisando 

o espaço urbano a partir das grandes cidades da Europa, os métodos discursivos de Dantas 

perpassam, subjetivamente, os padrões europeus, considerados modernos nos tempos do 

escritor. Padronizar é um dos verbos mais atuantes na escrita do erudito, inconscientemente, 

por vezes, presente nas crônicas, em forma de lições, incorporadas em suas teses 

direcionadas aos sertanejos sobre o espaço.  

Retomando o que foi introduzido no início desse texto, tal método de análise faz 

parte dos paradigmas do positivismo, e, nesse processo, os modelos utilizados são, não por 

coincidência, países da Europa, como a Inglaterra, a nação pioneira das revoluções 

industriais e dos modos de produção industrializados. 

  Os Estados Unidos da América (EUA) também são citados, podendo ser 

compreendidos pela influência política do mesmo sobre o Brasil, durante o século XIX, 

sobretudo após a proclamação da República, sendo os EUA considerado e auto afirmado 

como o modelo de liberdade, direito civil crucial e característico do projeto republicano. 

 Nas obras aqui analisadas, futuro e presente se unem nas projeções de Manoel 

Dantas, na ação do tempo como molde para o espaço imaginado de Natal. Numa ligação 

linguística e conceitual problemática, Natal em 1909 seria, segundo as visões daquele, nos 

tempos de 1959 tal como Londres no tempo em que o autor publicara o artigo. A escrita de 

Manoel Dantas, assim, aparece eivada de elementos do futuro do subjuntivo, quando 

escreve que:  

 

Eis porque escolhi o Perigo Iminente que, em 1959, será um dos pontos mais 

atraentes da cidade, com seus cassinos e hotéis monumentais coroados de 

altos terraços onde os aeroplanos vêm  aterrar; as estações de estrada de 
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ferro aérea que corre pela crista dos morros até Guarapes, despertando 

sensações e belezas estranhas; as escadeiras de mármore e de granito 

descendo para o mar e para a planície sob arcadas graciosas de folhagens 

variegadas, onde canta diariamente a passarada; as casas de campo 

dependuradas das encostas como ninhos: um misto de progresso e de 

poesia: a harmonia das coisas; o consórcio do passado e do futuro: jardins 

suspenso, salpintados das mais belas flores tropicais, evolando perfumes 

para o céu; cenário brilhante, onde, de vez em quando, realiza-se o baile [...] 

(DANTAS, 1909, p. 67). 

 

As discussões elencadas neste texto ganham uma dimensão historiográfica, uma vez 

que Manoel Dantas, em vida, foi considerado um “historiador”, tendo em vista a sua 

participação no ato fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. A 

partir da década de 1990, a historiografia acadêmica (MACÊDO, 2012) o considerou um 

historiador erudito, devido ao seu contributo na produção do conhecimento histórico 

regional.  

Pensamos na produção do conhecimento histórico de Manoel Dantas como uma 

operação intelectual que consiste na ligação entre o lugar “(recrutamento, um meio, uma 

profissão etc.), procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um texto (uma 

literatura)” (CERTEAU, 2011, p. 46). Em “Natal daqui a cinquenta anos”, Dantas escreve o 

espaço natural como uma criação de Deus (DANTAS, 2000, p.65) não sendo necessário idade 

para apreciá-lo, mas tempo para modificá-lo com o uso da técnica. 

Concebido enquanto uma dádiva, o espaço é construído por Dantas em sua 

dualidade. Naturalizado, determinista quando condiciona a vida dos sertanejos por meio do 

clima e da geografia, este pode ser modificado pela técnica. Essa dualidade marca a escrita 

do publicista, demonstrando sua influência positivista e sua crença inabalável no progresso, 

tendo a técnica como veículo de modernização dos espaços e do homem. 

Em sua visão do futuro, cinquenta anos seriam necessários para transformar os 

espaços de Natal em lugares modernos, com os atributos que são característicos à 

modernidade novecentista. Perigo Iminente pode ser tomando como exemplo. 
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Contemporâneo à escrita do erudito, no ano de 1909, o morro Perigo Iminente, situado em 

frente à Cidade Nova, espalhava “areias sobre as ruas como um vasto lençol tenebroso e 

mortífero” (DANTAS, 1909, p. 67), sendo, após a progressão temporal do dito historiador, 

“um misto de progresso e de poesia”. 

Como método de análise, o conceito de associação, que já mencionamos no início 

desse texto, corresponde a mecanismos para se identificar as noções de tempo e fazê-las 

úteis na construção de nossa percepção, pois “[...] associações pressupõem um mínimo de 

sentido comum (minimal Bedeutungsgehalt), uma pré-aceitação de que se trata de palavras 

importantes e significativas.” (KOSELLECK, 1992, p. 2). Em outros termos, não podemos 

desligar certas noções de tempo de outras concepções e conceitos, vigentes no período, 

como por exemplo, progresso, evolução, civilização. 

Ainda segundo Dantas, “A força do tempo vai depois polindo a figura dos 

protagonistas desses movimentos e sangrando herois da liberdade os que neles 

preponderam.” (DANTAS, 1941, p. 68). Nesse excerto, além de moldar aqueles que vão 

sendo lembrados, os protagonistas, e sangrando os heróis, aqueles que lutaram pelo 

vigente, pela República, pela “democracia”, regime da época, do tempo de Manoel Dantas, 

do tempo em que, a República é desejada, é a pátria amada, é a Ordem, é o Progresso, é a 

Ordem e Progresso, ideais do positivismo.  

A República, recém restaurada, em 15 de novembro de 1889, era um desejo antigo 

de uma jovem nação, se comparada às europeias. As entusiasmadas referências à república 

brasileira, feitas por Manoel Dantas, transparecem, além da satisfação, as suas influências 

intelectuais, aspirações políticas e projetos de transformação social, marcantes em seu 

exercício erudito de escrita.  

Quanto aos tempos de secas, em que os sertanejos eram marcados pela preocupação 

com a sobrevivência, a escrita de Dantas em “Homens de Outr’ora” (1941) elege o tempo 

não somente como o de uma ancestralidade “simples”, ou de heróis a serem sangrados. O 

tempo surge, aos olhos do leitor, ligado, associado ao futuro, de caráter otimista.  
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Futuro de solução, em que o poder público, republicano, participativo, à moda 

positivista – com fortes tendências –, irá resolver os problemas de estiagem, educação e 

fome, dificuldades que assolavam a alma dos sertanejos, castigando suas vidas, seja pela 

geografia árida e/ou pelas condições socioeconômicas. Entretanto, Dantas percebe essas 

adversidades com esperanças, quando diz: “Não estará longe, talvez, o dia em que os 

poderes publicos ou a iniciativa individual tomem a peito resolver esse problema, aliás de 

facil solução [...]” (DANTAS, 1941, p. 111). 

A ligação com o progresso, tão mencionado e citado, fica clara quando essa ideia 

liga-se ao tempo, bem como a ideia de evolução, de linearidade do processo temporal, 

tomando o inglês como molde – não somente o inglês, mas, a Inglaterra, as dificuldades da 

região e a construção do progresso de sua nação. Escrevendo com esse olhar, Dantas ajuíza 

que “Havia de esperar que o tempo, as necessidades do progresso, e talvez as modificações 

que elementos novos tragam à nossa raça, obriguem-nos a fazer o que os ingleses já 

fizeram.” (DANTAS, 1941, p. 113). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na finalidade dessas linhas, podemos concluir que Manoel Dantas utilizou-se das 

noções de tempo para criar lições para que o sertanejo superasse o atraso de seu ser, 

adequando-se ao discurso de modernidade de fins do século XIX e início XX. 

Nos tempos de publicação desse trabalho, em “Natal daqui a cinquenta anos” (1909) 

Dantas orgulhava-se de estar em uma cidade, ligando-se ao seu tempo, às novas ideias, 

como as de progresso, evolução. 

Além de orgulho, este buscava fazer com que o sertanejo pudesse chegar e seguir os 

mesmos passos, tendo como fim, o deixar de ser sertanejo, atrasado, e aderir às ideias e 

práticas dos novos tempos, como se depreende do trecho abaixo:    
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Nesses tempos porvindoiros, quando a cidade –berço de meus filhos, onde 

creio que para sempre elegi meu domicilio, – empunhar orgulhosamente o 

céptro da grandeza e do progresso, alenta-me a esperança que de meus 

antepassados –terá atingindo esse gráo de prosperidade e bem estar que as 

secas não destruirão. (DANTAS, 1941, p. 153)  

 

Com a escrita deste artigo, traçamos algumas direções para se pensar o uso das 

noções de tempo e espaço feito por Manoel Dantas. Desse modo, o que pretendemos é 

criar caminhos para outras reflexões posteriores, sejam as que utilizarem as mesmas fontes, 

ou, as que tomarem uma problemática semelhante, a partir de outros registros da produção 

escrita do autor. Nossa postura tem como princípio a ideia de que o conhecimento histórico 

não pode ser entendido como pronto e acabado, mas, como um processo dialético de 

gestação e geração de saber. 

Por fim, cabe reafirmar que nosso objetivo é “o precisamente o começo e o fim de 

toda a história. Se não há problema, não há história. Apenas narrações, compilações.” 

(FEBVRE, 1989, p. 31). Essa sintética lição do historiador co-fundador da Escola dos Annales, 

Lucien Febvre nos inspira para que em nossas pesquisas os problemas sejam fundamentais. 
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A CULTURA, A CIVILIZAÇÃO, ELAS QUE SE DANEM OU NÃO: UMA 

INTERFACE DAS ESPACIALIDADES TROPICALISTAS578 
 

Enzio Gercione Soares De Andrade579 

 

 

                                                                            “Eu canto com o mundo que roda 

                                                                            Eu e o Paulinho da Viola 

                                                                            Viva o Paulinho da Viola! 

                                                                            Eu canto com o mundo que roda 

                                                                            Mesmo do lado de fora 

                                                                            Mesmo que eu não cante agora” 

                                                           

                                                                                                     A Voz Do Morto 

                                                                                                        Caetano Veloso. 

   

A História Cultural foi no último quartel do século vinte, um campo de notáveis 

avanços na historiografia. Partindo da História Social, mas buscando estabelecer conexões 

com outros campos do conhecimento como a Antropologia, ou estabelecendo novos 

recortes metodológicos, como a Micro-História, formulou debates amplos que resultaram 

em um novo olhar sobre os construtos humanos que se espalham em nosso cotidiano.  

Nesta perspectiva a História Cultural também estabeleceu para a categoria “Espaço” 

uma nova interface, quando rediscutiu sua formulação como conceito, sua vivência como 

concretude física ou suas elaborações simbólicas como representações sociais, inseridas na 

realidade ou fazendo parte do imaginário.  

                                                        
578 O título deste trabalho em parte é o nome de uma canção de Gilberto Gil, “Cultura e Civilização”, tornada 

célebre a partir da gravação de Gal Costa de 1969. 
579 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da      Universidade de São Paulo (USP) na 

linha de pesquisa de História Cultural. Mestre em História pela UFRN desde 2011, também é professor do IFRN 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN), atuando nos cursos de Turismo, Lazer e Qualidade 

de Vida e Produção Cultural. 
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Um exemplo bem claro dessa interface seria a relação entre espaço e nação, 

espraiando-se na questão da identidade nacional ou regional. Assim sendo como afirma 

Antônio Carlos Robert Morais em Território e História No Brasil: 

 

“As nações são construções culturais e políticas razoavelmente recentes. São 

construções simbólicas ou são comunidades “imaginadas”, na consagrada 

expressão de Benedict Anderson, que impulsionaram projetos políticos 

práticos, como o do estabelecimento de seu espaço e da criação de 

estruturas de poder para sua manutenção e gestão.”580 

 

O pensamento que pode ser estabelecido da formulação anterior é a noção de 

apreensão do real através da representação, e que esse nexo, é uma elaboração mais intensa, 

mais acentuada, notadamente no seio da sociedade contemporânea.  

A representação numa primeira instância implica em uma relação de ambigüidade 

entre a presença e a ausência, na medida em que deixa entrever a falta. E simultaneamente 

afirma a presença do que se mostra no lugar da mesma falta, do outro. Se pensarmos em 

termos de linguagem, seria a idéia de utilização da metáfora, especificamente na 

compreensão primeira dessa figura de estilística, que é a noção de transporte, deslocamento 

de sentido, transposição, substituição de um objeto por outro, estabelecendo essa ambígua 

tensão ente o dito e o não dito, o visível e simbólico. 

A História cultural admite que a narrativa histórica seja uma forma de representação, 

e como afirma Carlo Ginzburg, o historiador é por sua vez um detetive que recolhe indícios 

e pistas da História, que quando postos em arranjos combinatórios relevam de forma 

manifesta o enredo, a trama e a sua manifesta verossimilhança para com o real. 

         Para analisar a Tropicália será necessário considerar todas essas questões relatadas 

anteriormente. Este momento histórico inserido nas ultimas décadas do século vinte na 

cultura brasileira colocou em discussão a representação de identidade regional e nacional, 

                                                        
580 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História do Brasil. São Paulo: Annablume, 2005, página 58. 
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bem como a sua correlação com o espaço; seja este último pensado como elemento 

concreto na sua acepção territorial ou como instância cultural  onde se realizam as práticas 

sociais; principalmente os embates ideológicos brasileiros, postos a prova de forma decisiva 

devido ao fechamento da arena política nacional, por conta da instalação e posterior 

endurecimento de um regime militar de exceção em nosso país no final da década de 1960 

do século passado. 

A Tropicália enquanto formulação cultural do e sobre o Brasil não pode ser encarada 

como um movimento ordenado, pois foi da sua essência o descentramento, o 

intercruzamento de linguagens e modalidades artísticas, as multiplicidades típicas de 

inúmeros platôs e um modelo rizomático de atuação. No momento atual é mais preciso se 

enunciar um ou vários momentos tropicalistas convivendo mutuamente e radiografando o 

momento inicial do processo globalizador e pós-moderno no país 

  A representação que a Tropicália formulou no plano da linguagem consistia em uma 

elaboração que de forma hiperbólica e um tanto quanto barroca, colocava em justaposição 

as evidentes contradições históricas do país, enfrentamentos sociais que de tão 

naturalizados na realidade nacional assumiam ares de práticas constantes e cotidianas.  

O que o tropicalismo fez foi revelar que tais paradoxos nacionais na verdade eram 

invenções, artifícios, antigas espacialidades mantidas por relações socioeconômicas 

carcomidas e ultrapassadas pelo tempo, perfeitamente contidas na historicidade brasileira e 

que de naturais nada possuíam; anacrônicas frente à modernidade, que em ritmo acelerado 

no Brasil e no mundo tomava a tudo e a todos de assalto na segunda metade do século 

vinte. 

Questionava-se desta maneira a nossa formação primeira, a suposta fatalidade 

histórica de um eterno devir colonial, apontado como uma tragédia de Sísifo. A inexorável 

condição da eterna espacialidade periférica, o inevitável atraso em conhecimento e técnica 

frente aos espaços hegemônicos da economia-mundo, um anacronismo folclórico e 

pitoresco.  
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 Caetano Veloso interpretando “Yes, Nós Temos Bananas” de João De Barro, o 

Braguinha, é uma crítica bem posta à mesa da sala de jantar da sociedade brasileira; ácido 

corrosivo embrulhado em fanfarra e carnaval; outra evidência dessa idéia fatídica é 

demonstrada pela canção “Marginalia II” de Torquato Neto e Gilberto Gil, que afirma em seu 

refrão” aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, ou lá”.  

 É sempre bom pontuar que o questionamento tropicalista é sempre eivado do mais 

profundo sarcasmo e sempre explora o lado contraditório da realidade, tornando-a 

complexa, permitindo que surjam novas espacialidades poéticas de interpretação da mesma. 

        A representação tropicalista, todavia não se prende somente a crítica de um destino 

maldito da nação brasileira, mas assinala outra verborrágica idéia entranhada no Brasil que 

é a noção ultrapassada de país do futuro, ufanismo caricato, fruto de uma idéia que seria a 

nossa condenação a uma inevitável modernidade e desenvolvimento, por termos riquezas 

inumeráveis e não possuirmos as vicissitudes históricas de outras nações, que poderiam 

atravancar o nosso “caminho”.  

 O início da música “Tropicália” de Caetano Veloso satiriza a “Carta de Caminha”, 

discurso fundante da nossa nacionalidade, que sustenta tal idéia.  

 A obra de Hélio Oiticica, homônima à canção de Caetano Veloso, torna esse discurso 

fundante de uma espacialidade nacional, um elemento ainda mais bizarro ao retratar na 

forma de uma “Instalação”581, a representação das quebradas de uma favela, repleta de 

labirintos e que termina num beco sem saída onde um monitor de televisão se encontra 

permanentemente ligado. 

                                                        
581 O termo instalação é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designando 

assemblage ou ambiente construído em espaços de galerias e museus, quase sempre de caráter temporário, 

mas que pode ser vivenciado como experiência artística em diversos espaços físicos ao gosto e interesse do 

artista criador da obra posta em questão. Para a história e evolução do termo, consultar o link: 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete

=3648 ; acesso em 27/08/2014. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3648
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3648


 

626 

 

  O Brasil é um espetáculo que não é necessariamente radioso e nem deitado 

eternamente em berço esplendido, é midiático, verborrágico, intenso, o anti Éden tropical582 

onde a pureza adâmica é apenas mais um mito engendrado, mas totalmente risível e 

obsoleto na espacialização da contemporaneidade. 

  A compreensão da Tropicália sobre o espaço também assume dimensões políticas. É 

notório observar que o tropicalismo surgiu num momento extremado da realidade nacional 

onde os tradicionais canais da política e da cidadania se encontravam sob interdição. 

 Transferiram-se a discussão política, a idéia do engajamento ideológico, os projetos 

a respeito da nação brasileira para elementos pontuais da cultura brasileira como suas raízes 

formadoras, a argumentação em torno do erudito e do popular, a validade da cultura de 

massas, a abertura ou o fechamento para a cultura internacional, a questão da dependência 

cultural em si.  

Percebe-se que a política é discutida de forma transversal, pelo viés cultural, criando 

assim uma espacialidade possível de interlocução. A intervenção política tropicalista, 

contudo, não se resume a propiciar uma espacialidade para a política ser vivenciada, mesmo 

no mais negro dos tempos, mas elaborar por sua vez, espacialidades de resistência a toda 

sorte de opressão, espaços desviantes, brechas, dobras, estrias na cartografia urbana, nas 

práticas do fazer cotidiano, inserindo novos paradigmas na discussão do político, a saber, a 

libido, o desejo, a individualidade. É na prática artística enquanto atuação política, a ação de 

transformar o espaço liso em espaço estriado como pontuava Gilles Deleuze em suas 

considerações e conceitos filosóficos. 

Nota-se que em nível de linguagem, a criação dessas espacialidades se dava pela 

utilização da alegoria, da carnavalização com o intuito de criar desobjetos, de minar a 

reificação que atinge todos os espaços de luta, cristalizando-os e tornando-os inertes. Buscar 

                                                        
582 No “Penetrável Tropicália” existe um vestíbulo que emula a ideia de um pórtico, onde nele se encontra 

escrito a expressão “A Pureza é um mito”, que por sua vez nos remete em certa medida como gesto e 

procedimento poético à Dante Alighieri no “Canto III, onde na entrada do inferno em companhia do poeta 

Virgílio se deparou com a frase “Deixai toda esperança, vós que entrais!” 
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o ruído, o estranhamento, o que seria inconciliável a uma provável coexistência, para atingir 

o espaço pleno de ação, muito bem representado na canção “Objeto Não Identificado” de 

Caetano Veloso.  

Nesta perspectiva a canção enquanto expressão torna-se um espaço de 

multiplicidade, incorporando elementos das mais variadas origens, em camadas sucessivas 

de discursos possíveis e imagináveis.  

Implanta-se uma espacialidade de constante alteridade que tudo pode conter e que 

permite infinitas recombinações, e, portanto pode desvelar como são elaborados os diversos 

sentidos e as diversas relações socioeconômicas e políticas do Brasil. 

A alteridade evidenciada pelo tropicalismo, não estabelece apenas a crítica política 

dos espaços em si, mas da sua concretude material na ordem capitalista, apontando os 

descaminhos de uma sociedade agrária que se industrializava em ritmo alucinado; onde se 

entoavam vivas a essa “redenção” econômica que tiraria definitivamente o país do atraso e 

do marasmo, não percebendo que essa modernização era apenas uma miragem que não 

modificaria as estruturas vigentes da nação se realmente não fosse repensada e posta em 

questão.  

O que a Tropicália afirma é que tanto o discurso à direita ou a esquerda são naquele 

instante em especifico, gastos e ultrapassados necessitando de novas formulações, pois não 

percebem a complexidade das espacialidades brasileiras se confrontados com espaços 

hegemônicos da economia-mundo.  

Outro elemento a ser levantado é que o tropicalismo procurou desvelar a dimensão 

do espaço privado enquanto esfera da sociabilidade, os conflitos da ordem das relações 

humanas, quer fossem familiares, comportamentais, de geração ou de atuação na esfera 

política. 

  A representação ainda atuaria para a Tropicália como elemento de desnudamento 

das identidades. O momento tropicalista em diversas expressões artísticas, não somente à 

musica, procurou desassociar a ideia de espaço em ligação direta com a cultura, observando 
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que não há necessariamente razão alguma de uma região produzir uma cultura e ficar 

matizada por ela, algo que seria na década de 1970, do século vinte apontada de forma bem 

humorada por Caetano Veloso em seu “Manifesto Qualquer Coisa” onde dizia: 

 

VII jazz carioca, samba paulista, rock baiano, baião mineiro. 

VIII jazz carioca feito por mineiros, samba paulista feito por baianos,  baião 

mineiro feito por cariocas, rock baiano feito por paulistas.583 

 

A obra tropicalista desta forma é por essência cosmopolita e contraria o nacionalismo 

cultural que alia forma e conteúdo a um espaço de origem. Toda mistura é possível, todo 

texto é perpetrado em infinitas linhas de fugas, bifurcações e alegorias, rock balada se 

confunde com o mundo do consumo jovem, dialogando com o progresso industrial 

conservador num país de elite e mentalidades arcaicas, ao lado da crítica a família burguesa 

em volta da mesa, que janta ao som do Danúbio Azul, enquanto passeatas dinamitam as 

avenidas como cordilheiras de montanhas. 

Na verdade o que a Tropicália insiste é que cultura e partir dela a noção de identidade 

nacional ou regional não são elementos necessariamente vinculados ao espaço, que tais 

vinculações terminam por produzir estereótipos apenas para consolidar e cristalizar esses 

mesmos espaços, quase sempre no caso especifico do Brasil ao serviço de grupos 

econômicos e/ou políticos. 

 A Tropicália nega a noção de cultura como um registro fiel de uma nação, região, ou 

lugar citadino. Desta maneira permite perceber a obra de várias miradas, de inúmeras 

perspectivas 

 Tal qual as obras artísticas, o ser brasileiro para Tropicália não é regionalista ou 

nacionalista, mas cosmopolita, aquele que poderia driblar as fronteiras espaciais 

                                                        
583 Trechos do manifesto “Qualquer Coisa”, distribuídos a imprensa ao lado do manifesto “Joia”, quando do 

lançamento dos discos homônimos em 1975, encontrados em Alegria, Alegria (Wally Salomão, org.) e em O 

Mundo Não É Chato (Companhia das Letras. Eucanaã Ferraz, org.) 
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delimitadoras, produzir “não lugares”, incorporar o outro e não sê-lo ao mesmo tempo; 

aquele que poder ser em qualquer lugar, cantando com “o mundo que roda, do lado de fora 

ou que não cante agora” como dizia Caetano Veloso em sua composição “A Voz Do Morto”. 

  A visão tropicalista no que tange as espacialidades urbanas estabelece a cidade como 

um microcosmo de novas possibilidades e relações, onde a liberdade individual pode ser 

exercida e recriada; todavia esta mesma análise não olvida a existência daqueles que no 

interior das cidades são marginalizados e não encontram representações aceitas pelo corpo 

social. É a moça pobre do subúrbio, como “Lindonéia”, o migrante de “O dia em que eu vim 

embora”, o marginal de “Caminhante Noturno”, são assertivas  que podem caracterizar e 

corroborar esta ideia. 

O campo não é esquecido por sua vez; entretanto o sertão não é entendido como o 

espaço verdadeiro do Brasil, repositório da cultura de raiz da nação. A compreensão que se 

tem na ótica tropicalista é que o sertão é um lugar que tem de ser inserido na modernidade, 

local de lembranças que tem de ser incorporadas em um novo projeto de futuro, onde a 

saudade deixe de ser um obstáculo paralisante e se torne no combustível de uma nova 

identidade e de um novo lugar. 

  Ao que tange as espacialidades, interessa a Tropicália o descentramento das mesmas. 

Nesse sentido o tropicalismo é anti-hegemônico, pois não aceita, não acredita em espaços 

centralizados de poder, embora saiba que eles existem e exercem sua influência deletéria e 

no mais das vezes perniciosa no corpo da sociedade.  

O tropicalismo em si foi um espaço de um rizoma, na medida em que sua suposta 

coesão estava no fato de não ter uma centralidade e sim ser uma forma dialógica intensa, 

de hibridização cultural. 

Formalmente a percepção tropicalista tende a uma concepção randômica e 

rizomática do espaço em constante bricolagem e permutação. 

 Por outro lado, esta mesma percepção aventada como possível pela Tropicália, 

pretende em termos de espacialidades, a possibilidade de criação de espaços que possam 
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deslizar do liso ao estriado e vice versa, brechas, lacunas, fissuras, frestas, micro espaços, em 

fluxo heteróclito de ruinas históricas.  

A multiplicidade para o espaço é o que se pretende no tropicalismo, a multiplicidade 

de coisas distintas e heteróclitas, recombinações e mutações, rizomas em constante 

expansão, uma malha de galáxias de um espaço relativístico, uma máquina de guerra 

elaborando espaços de nenhuma neutralidade e de intenso combate, sempre em processo 

constante de recriação, redimensionamento, uma bricolagem e não uma síntese, pois que a 

síntese é algo acabado em si, e para a Tropicália, o espaço e as suas relações, sempre se 

encontram em devir e sempre estão por fazer, ou melhor, refazer. 
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O COMPLEXO DE CULTO REAL DE RAMESSÉS III: LUGAR E EXPERIÊNCIA 

NA XXª DINASTIA DO ANTIGO EGITO (1190 – 1077 A.C.) 
 

Arthur Rodrigues Fabrício584 

 

O EGITO ANTIGO E NOVO IMPÉRIO: RAMESSÉS III E O TEMPLO DE MEDINET HABU 

De acordo com muitos especialistas, Ramessés III – que reinou de 1187 a.C. a 

1157 a.C.585 – teria sido o último grande rei do Novo Império, responsável por grandes 

campanhas militares e pela construção de um suntuoso complexo de culto real, em Medinet 

Habu. Até hoje, apesar da ação do tempo e de agentes externos, cenas do faraó 

sobrepujando os inimigos estrangeiros do Egito, cultuando os deuses e performatizando 

rituais religiosos estão gravadas nas paredes do templo que, para muitos, tornou-se o maior 

exemplo da estrutura axial templária do Novo Império: seja por suas dimensões, pelo 

conteúdo histórico distribuído em seus painéis ou pelo impacto que teve à época de sua 

construção – e posteriormente – o “templo de Medinet Habu”, como é conhecido, é um 

exemplo da grandeza arquitetônica egípcia.  

Os templos mortuários dos faraós egípcios, também conhecidos como mansões 

ou hwt, abrigavam diversas funções, dentre as quais destacamos aquela voltada a 

cerimonizalização daquele lugar: ali aconteciam cerimônias recorrentes, em teoria, por toda 

a eternidade, levadas adiante por um corpo de sacerdotes que faziam a manutenção física 

e espiritual do templo, que visavam prover ao rei morto de suprimentos, principalmente 

alimentos e bebidas, para seu ka, um tipo de duplo, ou “força invisível [...]  que nasce com o 

homem e acompanha-o durante a vida e apesar de abandoná-lo no momento da morte, 

                                                        
584 Mestrando em História pelo programa de Pós-Graduação em História e Espaços da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. E-mail para contato: arthur-fabricio@hotmail.com. 
585 As cronologias apresentadas neste projeto estão de acordo com o estabelecido na obra Ancient Egyptian 

Chronology, editada em 2006 pelo egiptólogo suíço Erik Hornung. 
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continua a representar a personalidade do ser com o qual coexistiu”. (BRANCAGLION JR, 

2004, p.4).  

Além da importância ritualística que o templo de Medinet Habu possuía, há 

outros elementos que envolvem a própria ideologia do reinado egípcio que podemos 

enxergar neste recinto. Um deles é a utilização das linguagens artísticas e arquitetônicas da 

época para realizar uma associação com determinadas divindades, como Osíris, Re-Harakhty 

e Amun em contextos ligados, respectivamente, a morte, a renovação cíclica e a manutenção 

do poder. Há, ainda, no templo uma clara divisão entre o que pode ser visto por olhos 

“comuns” e o que é destinado apenas aos deuses e funcionários do templo. Acreditamos 

que por ocasiões de festividades, por exemplo, a sociedade poderia ter acesso aos primeiros 

pátios do templo, passando pelos pórticos de entrada, os pilônes, onde poderiam consumir 

em altos e baixos relevos representações cuidadosamente escolhidas do faraó, dentre as 

quais eventos históricos como as campanhas militares contra os Líbios e os Povos do Mar, 

a participação do rei em procissões festivas, como o festival do vale e as procissões da barca 

de Ptah-Sokar (SNAPE, 1996, p.43). 

Outro elemento da linguagem templária em questão é a elaboração de um tipo 

ideal para o rei, guerreiro e responsável pela manutenção da paz e da ordem de seu 

território, que se encontra esculpido nas paredes do templo em formato de decorações de 

cunho claramente propagandístico e, como entendemos, memorialístico. Assim como 

diversas outras sociedades, os egípcios antigos também produziam seu próprio cânone 

rememorativo, não na forma de uma coleção de livros, mas de um templo. (ASSMANN, 2011, 

p.146). Este espaço, em especial o templo de Ramessés III, além de ser uma fortaleza, com 

seu formato próximo a de um migdol sírio, uma clara preocupação da época com a questão 

da segurança e da defesa do território; um espaço sagrado, por através de sua arquitetura 

representar o monte primordial, de onde a divindade cosmogônica teria ascendido para 

criar o mundo e os seres humanos, das águas caóticas do Nun. Um lugar de ordem e da 
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verdade baseado no ideal do “templo espelha todo o cosmos” (HORNUNG, 1992, p.116); é 

também um lugar de memória, uma memória cultural, que 

 

focaliza-se nas condições midiáticas e estruturas sociais da organização de 

que grupos e sociedades utilizam-se para conectarem-se a um suprimento 

objetivado de representações culturais, disponíveis em diversas formas 

(escrita, imagens, arquitetura, liturgia), para construir padrões de auto-

interpretação legitimados pelo passado. (HARTH, 2008, p.91). 

 

Neste espaço, memórias relativas à gênese da sociedade egípcia e de outros célebres 

reinados são retomadas e atualizadas, servindo como sedimentação tanto para o poder real 

quanto para a identidade do grupo, uma vez que a memória cultural “alcança um passado 

apenas até onde o passado por ser clamado como ‘nosso’. […] O conhecimento adquire 

função de memória ao ser relacionado com a identidade” (ASSMANN, 2008, p.113). 

Assim, percebemos que o reinado de Ramessés III, em especial, foi repleto de 

situações sociais, econômicas e políticas ímpares para os padrões de estabilidade dos longos 

reinados do Novo Império egípcio. Sendo assim, temos de enxergar este tipo de espaço 

como “um produto da sociedade que o fabricou segundo o entramado das forças que, nela, 

detinham o poder” (LE GOFF, 1991, p.227 apud CARDOSO, 2012, p.30), procurando situá-lo 

em seu específico momento de produção, atentando para os discursos que circulavam 

naquela época. Nesse sentido, o discurso oficial – o discurso régio – era aquele utilizado nas 

grandes construções, cujas ideias estavam impregnadas nos símbolos que compunham o 

sistema artístico e de escrita daquela sociedade. Assim, entendemos o monumento como 

“uma modalidade de artefato especialmente adequada aos estudos das ideologias e visões 

de mundo” (CARDOSO, 2012, p.30). 

 

MEDINET HABU ENTRE LUGAR E EXPERIÊNCIA 

Tratar do Egito, que para nós é antigo, pressupõe tratar primariamente da relação 

entre os egípcios e o espaço que habitavam. Desde o começo do quarto milênio antes de 
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Cristo, grupos dispersos passaram a se organizar nas margens do rio que hoje conhecemos 

como Nilo, buscando soluções para a escassez de chuvas naquela região das terras do Egito, 

que os antigos egípcios chamavam de kemet, ou terra negra (SHAW, 2004, p.10). Através de 

sua experiência com as inundações periódicas do rio, que deixavam nas margens camadas 

de sedimentos férteis de coloração escura, os grupos passaram a constituir dois regimes de 

poder distintos, um no Alto e outro no Baixo Egito que, eventualmente, seriam reunidos 

através de conflitos e alianças. Desta forma, o nome que vem a tona nesta discussão é de 

Narmer, que seria para muitos especialistas o responsável pela união dos dois reinos, por 

volta de 3100 a.C., sendo o primeiro “rei do Alto e Baixo Egito”, um dos epítetos honoríficos 

concedidos ao rei do Egito. Não nos interessa, neste trabalho, enveredar pela discussão 

deste evento e de suas consequências – para muitos o ato de união de kemet e a fundação 

da Primeira Dinastia seria o maior indicativo da emergência do primeiro estado-nação do 

mundo -, uma vez que estas se distanciariam em demasia do nosso objeto de estudo. O que 

realmente nos interessa é perceber como durante todo o Egito dinástico a relação do 

homem com o espaço, com seus rios, desertos, monumentos funerários, palácios e templos, 

transformou objetos abstratos, abertos e vazios e sem conteúdos em lugares.  

O espaço torna-se um lugar através da experiência. Esta é a premissa do geógrafo 

sino-americano Yi-Fu Tuan em sua obra Espaço e Lugar (1983), que adotamos em nosso 

estudo para pensar as relações espaciais em nosso recorte espaço-temporal, o Egito de 

Ramessés III. De acordo com Tuan, que se baseia na corrente fenomenológica da geografia 

humanista, seguindo o caminho trilhado por David Lowenthal (NOGUEIRA, 2005), o “espaço 

é um termo abstrato para um conjunto complexo de ideias” (TUAN, 1983, p.39), este seria 

aberto e convidaria a imaginação a preenchê-lo com ilusões; seria uma possibilidade, um 

vir-a-ser. Em contraste, o lugar seria “o passado e o presente, estabilidade e realização” 586 

(TUAN, 1975, p.165). Tratando do Egito Antigo, não houve até o presente dia sociedade mais 

                                                        
586 Todas as citações apresentadas, provenientes de textos publicados em línguas estrangeiras, são traduções 

nossas. 
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longeva e estável que esta, que apesar de abalos e rupturas políticas e sociais manteve-se, 

em linhas gerais, seguindo as mesmas estruturas milenares, criando uma reverência para seu 

passado, que constante era rememorado e atualizado, como no caso do templo de Medinet 

Habu, durante o reinado de Ramessés III. 

Desta forma, de acordo com Tuan, o lugar “é um centro de sentido construído 

pela experiência” (ibidem, p.152), sendo em um nível teórico um ponto em um sistema 

espacial abstrato. Entendemos que a experiência é um termo generalista que procura cobrir 

as diversas formas como uma pessoa conhece seu mundo. Para tanto, a forma que nós, 

como seres humanos, temos para interagir com o que nos cerca é o corpo, que “organiza o 

espaço a fim de conformá-lo as suas necessidades biológicas e relações sociais” (TUAN, 

1983, p.39).  Para tanto, o corpo utiliza-se de seus sentidos para explorar o mundo ao seu 

redor, vivenciando-o através da audição, da visão, do tato, do olfato e mesmo do paladar. 

Em uma sociedade como a egípcia antiga era comum estabelecer fortes relações com cada 

um destes sentidos, que impressionaram e encantaram os visitantes gregos e romanos, que 

passaram a pregar uma sabedoria milenar dos sábios egípcios, especialistas em despertar 

estes sentidos, criando padrões de realidade para o espaço que viviam, tornando-o lugar. 

Ainda, para Tuan, “o lugar é uma pausa no movimento” (TUAN, 2011, p.12). É a 

partir disto que este passa a pensar a relação entre tempo, espaço e lugar, que, na teoria, 

podem ser apresentados e discutidos em separado, mas que na prática, na experiência 

vívida, eles estão ligados umbilicalmente, de forma inseparável. Um depende do outro para 

existir. Pensando em uma forma de aplicar o conceito de tempo ao de espaço/lugar mítico, 

Tuan (2011) nos apresenta três subdivisões de tempo: cosmogônico, astronômico e humano. 

A primeira delas diz respeito às histórias de origem, da criação do Universo e seria, para 

Tuan, ignorado ou pouco simbolizado (ibid, 2011, p.5). Esta dimensão do tempo está 

bastante presente no templo de Medinet Habu, uma vez que a arquitetura deste lugar 

sagrado simula as origens primordiais da gênese egípcia: um monte de terra que emerge 

das águas do Nun, o caos primordial, de onde o deus criador ordena e cria o mundo e todas 
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as coisas vivas. O templo de Medinet Habu, por exemplo, é pensado como o monte que 

emerge de um lago próximo a sua entrada, sendo pensado de forma crescente e, conforme 

se avança, o teto se rebaixa e o chão se eleva, simulando a colina da criação. Além disto, 

outros elementos arquitetônicos e artísticos também refletem diretamente esta experiência 

de tempo e espaço, uma vez que  

 

temos o templo como microcosmo, como um resumo do mundo: estrelas e 

pássaros em vôo no teto, colunas de capitel vegetal variado (papiriforme, 

lotiforme, palmiforme), chão identificado com o pântano primordial do qual 

a colina inicial se levantou. As rampas ou escadas que conduzem de um a 

outro nível do santuário formam, quando vistas de perfil, um dos hieróglifos 

que podem grafar a palavra Maat, ou seja, um signo que remete à verdade-

justiça-ordem-medida, tanto cósmica quanto social. (CARDOSO, 2012, p.38). 

 

A segunda subdivisão de tempo apresentada por Tuan, a astronômica, que 

envolve o ciclo diário do sol e a passagem das estações é mais um elemento que está 

intimamente ligado a experiência em sociedade dos antigos egípcios. O sol enquanto 

divindade, Re, o maior dos deuses, está ligado ao templo cíclico, à renovação e ao renascer, 

ideais extremamente importantes e caros a uma sociedade extremamente preocupada com 

o pós-vida e com manutenção da memória. Neste sentido, uma vez mais podem simbolizar 

esta dimensão temporal com o templo de Ramessés III, tendo em vista que os pórticos de 

entrada deste, os primeiros pilônes, formam através de sua arquitetura o hieróglifo de 

horizonte, akhet, , que simboliza duas colinas por entre as quais o sol nasce e se põe em 

sua jornada de renovação e renascimento diário.  

Em terceiro lugar, quando falamos de tempo humano, nos remetemos a 

experiência humana com o tempo e o espaço em questão, neste caso, o templo de Medinet 

Habu. De acordo com Tuan, há diferentes formas de vivenciar o tempo no espaço, através 

da linguagem, das atividades diárias e, principalmente, do movimento. Todas estas podem 

ser vistas no templo de Ramessés III, principalmente no que diz respeito às festividades 

ligadas ao templo, festividades anuais que geram recorrência de fiéis e levam a sociedade a 
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experienciar de forma mais intensa este espaço, a entrar em contato com o sagrado e com 

suas dimensões, tornando um espaço, um ponto abstrato, em lugar.  

Neste sentido, Yi-Fu Tuan nos mostra como a experiência constrói lugares em 

diferentes escalas: de uma cadeira de balanço a uma nação os lugares permanecem 

enquanto constructos da experiência, sendo, antes de tudo, “centros de sentido aos 

indivíduos e aos grupos” (TUAN, 1975, p.153). Assim, três são as escalas de lugares que nos 

deteremos com mais ênfase neste trabalho. A primeira delas é a escala das cidades, que o 

autor considera enquanto lugares e centros de sentido por excelência, uma vez que os 

habitantes destas cidades tem incorporado no subconsciente coletivo a importância destes 

ambientes criados para o uso exclusivo dos seres humanos (ibidem, p.156-157). Tebas, 

nomenclatura grega para a cidade de Waset, é a cidade em que encontraremos a necrópole 

tebana, onde, assim como diversos outros tempos do Novo Império (1539 – 1077 a.C.), foi 

erigido o complexo de culto real de Ramessés III, na margem oeste do Nilo. Era em Tebas 

que os reis e rainhas das dinastias XVIII à XX eram enterrados e alcançavam eternidade graça 

a seus templos, que mantinham um culto a memória do morto, associado ao universo divino. 

Encontramos aí, uma cidade visualmente proeminente, um dos centros culturais e sociais da 

sociedade egípcia. A segunda escala de lugar a que iremos nos referir nesta pesquisa é a da 

região, aqui entendida como os limites territoriais, sociais e culturais que delimitavam o Egito 

Antigo, ou, como os egípcios se referiam ao seu território, o kemet. De acordo com geógrafo 

sino-americano, “a região é primariamente um constructo do pensamento, o modo mais 

ativo do experienciamento humano” (ibidem, p.158). Neste sentido, as terras negras do Egito 

se opõem ao deserto inóspito e passam a formar uma consciência regional que é partilhada 

pelos indivíduos que ali habitam, tornando o que é e o que não é egípcio um senso comum. 

Estas definições, como aponta Tuan, são construídas através de meios simbólicos, acessíveis 

a toda a população, como é o caso dos templos egípcios, nossa terceira categoria de lugar 

a ser abordada. Em relação à arte e arquitetura de construções, o especialista nos diz que: 
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A construção é um lugar porque pessoas trabalham, vivem ou cultuam nele: 

experiências se acumulam sob seu teto. Mas uma grande construção é 

também uma imagem da vida comum e seus valores: é experiência comum 

tornada em uma presença tangível e dominante. (TUAN, 1975, p.161-162). 

 

Este exemplo sintetiza o potencial do templo egípcio, de sua arte e arquitetura, cuja função 

educativa, doutrinária e propagandística encontra-se presente nos cânones vigentes. O 

templo egípcio é feito para ser visto, ouvido, cheirado e mesmo sentido. Ele transmite um 

sentido identitário à sociedade e apresenta a esta padrões de vida, de culto e de experiência, 

transformando um espaço feito de pedra e arte em um lugar. 

Ainda nesse contexto, destacamos outro autor e outra noção próxima a de Tuan, 

que se torna importante para tratar do espaço arquitetônico do templo de Medinet Habu: 

o polonês Amos Rapoport e seu conceito de significado de ambientes construídos. Na obra 

The Meaning of the Built Environment: a nonverbal communication approach (1990), 

Rapoport busca dissertar sobre mecanismos que unem pessoas e ambientes. Este 

mecanismo, segundo o autor, é aquele senão outro o significado. Para o arquiteto polonês, 

as pessoas reagem aos ambientes a partir dos significados que os ambientes possuem para 

elas, e estas reações, segundo o autor, sempre se dão a partir de afetos, que por sua vez são 

influenciados por imagens e ideais arraigados no sujeito, ou seja, reflexos do tempo e da 

sociedade em que estes se encontram inseridos (RAPOPORT, 1990, p.13). Ao usar modelos 

não-verbais para o estudo destes significados espaciais, devemos “olhar diretamente a 

vários ambientes e configurações, observando as pistas presentes neles, identificando como 

elas são interpretadas pelos usuários – ou seja, os significados particulares destas pistas para 

o comportamento humano, afetos e etc.” (ibidem, p.87). 

Segundo Rapoport, a mente humana funciona tentando impor significado ao 

mundo através de categorias e esquemas (ibidem, p.15). Dessa forma, torna-se claro o 

argumento do autor que indica que o significado na verdade reside nas pessoas, nos 

sujeitos, apesar de ser possível “extrair” significados de objetos ou coisas. A grande questão 



 

640 

 

é: como ativar estes significados? A resposta parece ser simples: através de mensagens não-

verbais, como a arquitetura, por exemplo. A arquitetura, assim como a arte e a escultura, 

transmite o afeto deixado pra trás nas análises dos significados e das funções dos ambientes 

construídos. Nesse contexto, o conceito de função aparece de forma oportuna na teoria do 

arquiteto polonês, uma vez que este faz a questão do significado ganhar importância e 

acaba por se misturar a ele, tornando indissociáveis significado e função. Um exemplo que 

podemos dar desta relação é aquele a partir dos pórticos de entrada do templo de Ramessés 

III, os pilônes. Estes têm por função principal proteger a entrada deste recinto sagrado, tanto 

de ameaças físicas quanto das forças do caos, assumindo, desta forma, uma função 

apotropaica. Para isto, os pilônes são decorados com motivos do faraó massacrando 

estrangeiros, inimigos externos do Egito, que assumem o papel de forças caóticas, 

acompanhado de divindades que o legitimam, como Amon-Re e Re-Harakhty. Os 

significados que esta estrutura assume para o expectador, aquele que vislumbra estes 

códigos, são diversos e variam de acordo com a bagagem cultural que carrega, com seus 

conceitos e com o próprio tempo. Para os egípcios, o esquema artístico do pilone revela o 

rei mantendo a ordem em seu território, representado em um tipo ideal guerreiro. No 

entanto, para outros observadores em outros contextos, a mensagem é outra, como, por 

exemplo, acontecera com Diodoro da Sicília, que ao encarar esta mesma estrutura enxergara 

gigantes mitológicos. 

Ainda, de acordo com o arquiteto polonês o uso de modelos não-verbais no 

estudo de ambientes construídos e seus significados envolve “olhar diretamente vários 

ambientes e configurações, observando as pistas presentes neles, identificando como eles 

são interpretados pelos usuários” (ibidem, p.87). Ou seja, o que o autor nos propõe é 

observar como estas pistas afetam o comportamento humano e seus afetos. Para tanto, 

Rapoport nos propõe dividir os ambientes em três categorias: características fixas, 

características semi-fixas e características não-fixas ou elementos informais. O primeiro 

destes são os elementos que ou são fixos ou que mudam raramente e lentamente, como 
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paredes, tetos e chão, bem como ruas, prédios e cidades. A forma como estes elementos 

estão organizados espacialmente comunicam sentidos e evocam ações pretendidas aos 

usuários. Este é o caso, por exemplo da organização espacial do templos egípcios do Novo 

Império, configurados de modo a evocar um sentido de origem mítica, da já mencionada 

colina primordial. Há também outros sentidos envolvidos, como a questão do sagrado e do 

acesso a este por pessoas de diferentes posições sociais e dos ambientes construídos para 

ter funções específicas, muitas vezes próprias apenas para os olhares do divino, como as 

capelas votivas e as salas de oferendas. No entanto, há também espaços voltados para o 

uso comum, como celeiros, oficinas e aposentos dos sacerdotes, que não possuem teor 

sagrado, embora estejam em solo sacro. A segunda categoria, por sua vez, diz respeito a 

elementos que costumam estar presentes, mas que podem sofrer alterações, como móveis, 

cortinas e plantas, por exemplo. Estes, juntamente com a terceira categoria, os elementos 

não-fixos, que o autor entende pelos ocupantes humanos e suas relações com o espaço, são 

elementos cuja a análise torna-se mais complexa quanto mais nós recuamos no tempo, 

tornando-as vestígios quando tratamos de um templo tão antigo como o de Medinet Habu.  

No entanto, as pistas estão disponíveis e estas revelam muito sobre o espaço em 

questão. Algumas destas pistas que o autor aponta são físicas (elementos visuais, sonoros, 

olfativos) – tamanho, forma, altura, cor, material, textura, detalhes, decoração, qualidade, 

idade, localização, barulho, sons naturais, sons momentâneos, cheiros do ambiente, cheiros 

naturais, artificiais, etc. -, outros sociais (pessoas, atividades e usos, objetos) – linguagens 

faladas, comportamentos, vestimentas, tipos físicos, idades, sexos, ocupações, espaços de 

lazer, de recreação, religiosos, símbolos, sinais, comidas, cercas, jardins, etc. 

Em relação à análise que Rapoport faz do significado nos ambientes construídos, 

percebemos uma aproximação do posicionamento deste autor com o de Yi-Fu Tuan. Para o 

arquiteto, os grupos humanos organizam o espaço por diferentes propósitos, de acordo 

com regras que refletem seus valores, atividades e necessidades. Este tipo de organização 

do espaço reflete, segundo Rapoport, imagens ideais, que representam a congruência entre 
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o espaço físico e social (ibidem, p.179). Esta abordagem é semelhante ao processo que 

transforma, através da experiência, o espaço abstrato em lugar, para Tuan, uma vez que é 

necessária uma série de investimentos de indivíduos e grupos, tanto no sentido de 

construção física de um ambiente quanto de um tempo despendido para que este ambiente 

torne-se um lugar. Ainda, para Rapoport, apesar do arquiteto estar se referindo basicamente 

a ambientes construídos em sua análise espacial, percebemos que o autor reconhece a 

existência de uma grande variedade de tipos de espaço, uma vez que existem diversos 

grupos e culturas para ver e avaliar espaços de formas distintas. Neste contexto, o autor 

busca sintetizar uma definição para esta noção, como a: 

 

extensão tridimensional do mundo ao nosso redor, os intervalos, distâncias 

e relações entre pessoas e pessoas, pessoas e coisas e coisas e coisas. 

Organização espacial é, então, a forma em que essas separações (e ligações) 

ocorrem e são centrais no entendimento, analisando e comparando os 

ambientes construídos. (ibidem, p.179). 

 

Assim como Tuan, há uma necessidade do valor humano agregado a esta noção de espaço 

que se constrói e que pode vir a ser tornado um lugar. Compreendemos neste trabalho que 

o templo de Medinet Habu possui significados não-verbais que unem pessoas a este 

ambiente, gerando nelas afetos e despertando sentimentos de pertencimento a este dado 

espaço. Há ainda na arquitetura um valor que comporta imagens ideais que unem o espaço 

físico a realidade extra-terrena em que este se encontra, ou seja, uma ligação com o sagrado 

presente no ambiente que pode ser vivido pela sociedade que usufrui deste lugar. O 

ambiente construído evoca, assim, sentidos e mensagens claras que remetem à noções 

sociais de espaço e tempo, religião, cultura e poder. O templo de Ramessés III é, desta forma, 

um projeto de uma época, que busca rememorar seus antepassados e suas tradições, assim 

como conduz o observador a experienciar uma vasta gama de sentidos e relações com os 

elementos que os cercam. 
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PERCORRENDO ESPAÇOS SAGRADOS NA ROMA IMPERIAL (SÉCULO II 

D.C.): ANÁLISE DO CULTO ISÍACO NO ASNO DE OURO, DE APULEIO 
 

Liliane Tereza Pessoa Cunha587 

 

Muito se discute a respeito do conceito espaço desde meados do século XX até 

nossos dias atuais. Os estudos tomaram impulso após o diálogo entre os vários ramos das 

Ciências, o que inclui a Geografia, Teoria da Arte, Física, Ciências Sociais, Filosofia, Teoria da 

Literatura, Antropologia, Urbanismo, Semiótica e História. Conforme afirma o pesquisador Luis 

Alberto Brandão (2007), é possível constatar uma vocação transdisciplinar nesta categoria 

espacial. Ainda, essa vocação é “fonte de uma série de dificuldades devidas à inexistência de um 

significado unívoco, e ao fato de que o conceito assume funções bastante diversas em cada 

contexto teórico específico.” (BRANDÃO, 2007, p. 207). 

 No campo da Geografia, o brasileiro Milton Santos e o sino-americano Yi-Fu Tuan 

foram imprescindíveis no desenvolvimento das discussões espaciais e no diálogo com a História. 

Para o primeiro (2009), espaço será visto como um conjunto indissociável de sistemas de objetos 

e de sistemas de ações, que possibilita a definição das categorias analíticas internas. Tuan (1983) 

vê o espaço de acordo com uma geografia humanista, no qual espaço é movimento, sendo 

transformado em lugar quando os seres humanos, a partir de sua experiência, atribuem-

no valor. Nesse sentido, o lugar corresponderia à pausa.  

No campo da História e das Ciências Sociais, tem-se a importante contribuição do 

filósofo, sociólogo, jesuíta, antropólogo, historiador e erudito francês Michel de Certeau, com a 

sua obra de fôlego, L’invention du Quotidien, publicada originalmente em 1980. Nela, Certeau 

analisa as formas como as pessoas individualizam a cultura de massa, alterando objetos, 

planejamentos e ações, na tentativa de apropriá-los. Assim, a obra se coloca em um ponto de 

partida além das Ciências Sociais, uma vez que a esta acusa de falta de formalismos no exame 
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de como as pessoas se reapropriam destes objetos e formas nas relações e situações da vida 

cotidiana. 

Definindo espaço de acordo com Certeau (2000) – definição esta que iremos adotar 

ao longo do trabalho – percebe-se que este conceito aparece relacionado ao conceito de lugar. 

Então, a partir desta concepção espacial, há uma visível relação entre os conceitos espaço e 

lugar. Essa discussão está presente na terceira parte da obra de Certeau, intitulada Práticas de 

Espaço. Nela, é perceptível que o autor lida com diversos conceitos espacializantes, como os dois 

falados anteriormente: lugar e espaço. Dando a devida atenção a estes dois conceitos, em 

especial, tem-se na relação entre eles a definição por excelência de ambos: “o espaço é um lugar 

praticado.” (CERTEAU, 2000, p.202).  

Estas práticas de espaço, de acordo com Certeau, remetem a uma forma específica 

de “operações” (“maneiras de fazer”), a “uma outra espacialidade” (uma experiência 

“antropológica”, poética e mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega da cidade 

habitada, exemplo primário de lugar praticado fornecido pelo autor. Para Certeau, o lugar é algo 

cru, onde se distribuem os elementos da convivência e socialização humana e indica, por sua 

vez, estabilidade, sendo algo mais estático. Por outro lado, espaço é algo dinâmico e o 

movimento o define, pois transformamos lugares em espaços através das ações humanas, ações 

estas que põem em movimento determinados lugares. Assim, o “espaço é o efeito produzido 

pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam (...)” (CERTEAU, 2000, p.202). 

Repleto de metáforas, Práticas de Espaço nos apresenta a metáfora do caminhar, por 

onde um sujeito caminha por sua cidade, praticando lugares e tornando-os espaços. De acordo 

com o autor, as práticas do espaço tecem as condições determinantes da vida social, seus traços 

e suas trajetórias. Assim, o ato de caminhar estaria para o sistema urbano como a enunciação 

estaria para a língua. Temos aí outro conceito importante: o de relato. Para Certeau, os relatos 

organizam os lugares, uma vez que o discurso descreve faltas e dá lugar a um vazio, inventando 

mesmo espaços. Ainda, conforme o autor, os relatos de lugares são bricolagens, organizados a 

partir de resíduos do mundo em que vivemos. Assim, os espaços também são construídos pelos 



 

647 

 

discursos, que são, ao mesmo tempo, trajetórias: ao caminhar por uma cidade e escrever sobre 

ela, estamos comparando a mesma a um texto e, desta forma, os relatos são práticas de espaços. 

Nesse sentido, trabalharemos com tal concepção espacializante por acreditar que é 

mais indicada para dialogar com as discussões que envolvem o trabalho com fontes literárias, 

haja vista que os relatos são responsáveis por construir os espaços e, por considerar que a 

perspectiva de espaço praticado desenvolvida por Michel de Certeau se encaixa perfeitamente 

com as discussões sobre espaço sagrado na Antiguidade, em especial, na obra O Asno de Ouro, 

de Apuleio, no contexto do século II d.C, Império Romano. Nesse sentido, considerando a 

definição de espacialização dada pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997), 

pode-se inferir que na obra de Apuleio existirá uma espacialização do sagrado, isto é, várias 

formas de ser, de estar e de habitar o espaço, de modo a torná-lo sagrado, a partir da prática a 

um lugar, fato este visível no culto à deusa egípcia Ísis. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.190). 

Ora, como o próprio Certeau afirma, o caminhar é responsável por construir o espaço, 

a partir da ação ou prática em um lugar. Na medida em que você caminha, lugares são praticados 

e transformados em espaço. Lúcio, por exemplo, enquanto cidadão romano, na sua condição 

humana, pratica os lugares transformando-os em espaço. Caminhando em busca da Tessália, 

ele tem contato com várias esferas do sagrado, sejam elas aceitáveis ou não. Quando chega a 

cidade, Lúcio continua transformando lugares em espaço. Isso acontece durante o festival do 

riso, festa em homenagem ao deus Dioniso, espaço público, que será sacralizado no momento 

da festa.  

Do mesmo modo, ao ser metamorfoseado em asno, a partir da prática de magia em 

um espaço privado, Lúcio asno agora percorre o caminho em busca de uma nova metamorfose, 

a fim de voltar a sua condição natural. Portando a sua consciência humana, Lúcio asno percorre 

lugares, dotando-os de significados, fato este perceptível quando o mesmo dialoga com a deusa 

Ísis. A personagem, chegando ao porto de Coríntio, resolve descansar nas areias da praia e lá, 

clama pela ajuda da deusa. Ela, então, lhe aparece em sonho, prometendo sua redenção se lhe 

prometer que será seu fiel seguidor em vida. Logo, aquele ambiente é transformado em espaço, 

um espaço sagrado, onde a deusa, a partir daquele momento, passará a ser cultuada. 
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Outro momento onde percebemos o caminhar enquanto construtor de espaços é o 

da procissão em homenagem a deusa Ísis, em comemoração a abertura das navegações do mar 

Mediterrâneo. Os devotos da deusa saem de seu templo e seguem até as águas do mediterrâneo 

em festa, levando consigo objetos sagrados do culto e imagens da deusa. Aquele caminho 

percorrido será transformado em espaço pela prática, e mais. Um caráter sagrado também deve 

ser atribuído a ele, confirmando a hipótese de que os espaços sagrados não são estáticos. Pelo 

contrário, o movimento está no cerne de sua definição. Outro fator importante é que da mesma 

forma que o caminhar delimita os espaços, como afirma Certeau, eles são construídos pelos 

relatos, que os organiza e dão lugar a um vazio. Os espaços, na obra de Apuleio, são construídos 

através de seus relatos que demonstram as suas percepções sobre diversos assuntos no 

contexto romano, do século II d.C.  

Considerando essa última discussão, sobre a importância do relato na construção 

espacial, seria pertinente justificar a utilização de uma fonte literária em uma produção 

historiográfica. Conforme afirma o método estruturalista genético, do sociólogo francês Lucien 

Goldmann (1976), - que será utilizado neste trabalho - as produções literárias podem e devem 

ser analisadas historicamente, por serem fruto das estruturas mentais de seus autores e 

apresentarem o ponto de vista do indivíduo em sua coletividade, enquanto membro de um 

grupo social. Nesse sentido, muitas são as discussões sobre a utilização de um texto literário 

como fonte histórica. Conforme afirma o literato francês Antoine Compagnon (2001), é 

imprescindível, na história literária, que o escritor e sua obra sejam compreendidos de acordo 

com seu contexto histórico e que a leitura e compreensão de uma obra literária também 

pressupõe o conhecimento de sua situação histórica. O autor continua afirmando que “hoje em 

dia, a própria história é lida cada vez com mais frequência como se fosse literatura, como se o 

contexto fosse necessariamente texto.” (COMPAGNON, 2001, p. 222). 

Neste mesmo viés, o historiador francês Roger Chartier (2000), debatendo sobre a 

relação existente no uso da Literatura pela História, afirma que “trata-se também de considerar 

o sentido dos textos [literários] como o resultado de uma negociação ou transações entre a 

invenção literária e os discursos ou práticas do mundo social [...].” (CHARTIER, 2000, p. 197). 
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Então, seguindo a linha interpretativa de Chartier, os textos literários seriam resultados de 

discursos ou práticas do mundo social ao qual pertence o autor. Ainda, para entender as razões 

de produção de uma obra, sua realização e as formas de apropriação do passado, é essencial 

que haja um distanciamento por parte do pesquisador, ou seja, como afirma o historiador 

francês Marc Bloch (2002), é necessário realizar uma crítica à fonte588, a fim de perceber como 

os elementos trazidos pelo texto são arquitetados tendo em vista uma finalidade específica, a 

partir de interesses individuais ou de um determinado grupo. Por fim, seria preciso compreendê-

los em contato com a sua própria historicidade de produção. 

Conforme afirma o historiador brasileiro Ciro Flamarion Cardoso (1997), há muita 

discussão sobre o literário e o real. A História estaria relacionada ao real, enquanto que o fictício 

ou até mesmo a mentira estaria associada à Literatura. Cardoso, de maneira breve, resolve essa 

discussão afirmando que cada sociedade tem o seu significado em relação ao real e ao fictício. 

O que poderia conjugar realidade em uma dada época, hoje corresponde à ficção e, além disso, 

o sentido de Literatura trabalhado na Antiguidade se diferencia da nossa percepção atual, que 

remete Literatura apenas a ficção. A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1995), por sua vez, 

discorda que o discurso literário tenha relação apenas com o imaginário. Para ela, na Literatura 

há uma preocupação com a verossimilhança. Desse modo, a literatura vista como ficção não 

seria o inverso do real. Ao contrário, ela corresponderia à outra forma de captá-lo, com a 

permissão para o uso de figuras de linguagens, onde os limites da criação e da fantasia 

perpassam as barreiras permitidas ao discurso historiográfico. 

A autora continua sua discussão citando o historiador francês Paul Ricouer. Para ele, 

o discurso da literatura, ficcional, é “quase história”, já que os acontecimentos que estão 

presentes no relato decorrem do passado para aquele que narra e para aquele que lê e, tais 

vicissitudes são relatadas como se realmente tivessem acontecido. Conforme Pesavento, a 

Literatura não tem a obrigação de comprovar os seus relatos, mas se preocupa com sua 

reconfiguração temporal, o que a relaciona com a História. Nesse sentido, é necessário pensar 

                                                        
588 Para saber mais: BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Tradução de André Telles. 

Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2002. 
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os discursos literários diacronicamente e de forma inseparável da figura do autor. “Dando voz 

ao passado, história e literatura proporcionam a erupção do ontem no hoje. Esta reapresentação 

daquilo que ‘já foi’ é que permite a leitura do passado pelo presente como um ‘ter sido’, ao 

mesmo tempo figurando como o passado e sendo dele distinto.” (PESAVENTO, 1995, p.117). 

Concluindo seu pensamento sobre a relação entre História e Literatura, a historiadora 

afirma que aos olhos dos historiadores, a literatura atua como uma fonte, não para ser lida de 

modo literal, e sim como uma representação do que ela apresenta. No relato literário, o que 

deve ser observado é o modo como o mundo é representado ou reapresentado. Nesse sentido, 

Pesavento conclui que a História também não pode ser lida de modo literal, já que ela também 

é uma representação do real. Portanto, “a literatura tem se revelado o veículo por excelência 

para captar sensações e fornecer imagens da sociedade por vezes não admitidas por esta ou 

que não são perceptíveis nas tradicionais fontes documentais utilizadas pelo historiador.” 

(PESAVENTO, 1995, p. 118). 

Dando prosseguimento a discussão, outra forma de abordar esta relação é 

apresentada pelo historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2007), em sua obra História 

a arte de inventar o passado. Albuquerque Júnior argumenta que a História buscará sentido nas 

situações recorrentes e racionais, desconfiando daquilo que não vê. A Literatura seria a 

responsável por tocar na parte proibida da realidade que, pelas palavras de Muniz, “precisará 

disfarçar-se de ficção para falar. [...] A Literatura é que pode falar deste mundo informe das 

sensações, mundo que está próximo do inumano. A História apenas se debruça sobre aquilo 

que nos faz ser, cada vez mais, humanos.” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 48-49).  

O autor continua a sua defesa sobre o uso da Literatura utilizando uma relação de 

gênero, que envolve História e Literatura. A primeira seria o masculino, considerando que os 

homens são a realidade da sociedade. A Literatura em sua essência seria o feminino, 

inconformada com a realidade dessa sociedade, buscando outro mundo compreensível apenas 

pelo universo feminino. “A Literatura, como o feminino, seria o que se substitui 

permanentemente, buscando habitar, ser (seja) nas brechas, nas fendas desta dominação 
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secular, frinchas por onde o vento entra e a revolta pode se expressar, a raiva e o grito podem 

se manifestar.” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 49). 

Para concluir essa breve apresentação conceitual sobre o uso da Literatura dialogada 

com a História, utiliza-se a análise desenvolvida pelas críticas literárias Magaly Trindade 

Gonçalves e Zina Castelletti Bellodi (2005). Para elas, a preocupação em definir Literatura vem 

desde a Antiguidade. Essa preocupação tem início na Grécia, e lá também foram produzidas as 

primeiras obras-primas que permaneceram no mundo ocidental. Este argumento é acrescido da 

pertinente afirmação de que na Literatura não há progresso e nem obsolescência.  

Os poemas homéricos, para as autoras, marcam essa ausência de progresso, já que 

foram produzidos há alguns milênios e continuam sendo consultados, revisitados e 

reinterpretados na tentativa de buscar novos elementos sobre as civilizações antigas. Assim, de 

acordo com Aristóteles, o fascínio das obras literárias está em sua relação com a realidade, com 

o contexto, não no sentido de imitação ou repetição da realidade, e sim na forma como 

representa ou reconstrói. Desse modo, a literatura surge para dar resposta aos impulsos 

humanos, que são satisfeitos nela. Ela corresponde a uma necessidade básica do ser humano. 

Diz respeito a sua própria natureza e integra um processo de transcendência da realidade. 

Após toda essa discussão que engloba os conceitos de espaço e da relação entre 

História e Literatura, seria pertinente apresentar o conceito de espaço sagrado, que funciona 

como elo entre os dois conceitos apresentados anteriormente. Ora, iniciou-se definindo espaço 

com base em Michel de Certeau, como lugar praticado. Falou-se das metáforas utilizadas por 

ele para apresentar sua definição, como a do caminhar e posteriormente, relacionou-se essa 

metáfora ao relato: os espaços são construídos pelos discursos, que são, ao mesmo tempo, 

trajetórias - ao caminhar por uma cidade e escrever sobre ela, estamos comparando a mesma a 

um texto. Portanto, os relatos são práticas de espaços. Apuleio, enquanto autor, localiza-se neste 

percurso de produzir espaços através de seu relato, de seu discurso literário. Lúcio, personagem, 

transforma lugar em espaço a partir de seu caminhar, de sua peregrinação e da sua prática, ação 

e significação.  
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Assim, no relato apuleiano, os espaços são construídos a partir da peregrinação, do 

caminhar de uma personagem, Lúcio, que é o responsável por dotar os lugares de sentidos, 

construindo uma espacialização em contato com práticas religiosas. Através da leitura e análise 

da obra O Asno de Ouro (Asinus aureus)589, pode-se inferir que não existe um espaço sagrado 

delimitado, fixo, imóvel, estático. Pelo contrário, nela é possível identificar vários aspectos que 

apontar para uma sacralização dos espaços, que são móveis e dinâmicos. Os seres humanos são 

os responsáveis, através da prática e do contato com os seres supremos, de dotar os espaços de 

valores, referências, símbolos, tornando-os sagrados. Esta perspectiva dialoga com os trabalhos 

dos historiadores Mircea Elíade - que embora seja um estudo antigo e que tenha sofrido 

reformulações, ainda possui aspectos relevantes e plausíveis que devem ser considerados -, John 

Scheid e François de Polignac. O primeiro, especialistas em História das Religiões, os demais, 

especialistas em Antiguidade. 

Na obra O Sagrado e o Profano (1992), o historiador das religiões Mircea Eliade 

discute a respeito do que entende por espaço sagrado. Para ele, esse tipo de espaço, aos olhos 

do homem religioso, ou seja, aquele que pratica o espaço, não é homogêneo. O sagrado se 

manifesta por meio de uma hierofania, ou seja, por uma revelação do sagrado. Assim, as 

hierofanias no espaço o definem enquanto espaço sagrado e, por esse motivo, a religião 

estabelece inúmeras significações aos espaços. Eliade afirma que qualquer sinal é suficiente para 

indicar a sacralidade do lugar. O sinal, muitas vezes representado pela hierofania, é um portador 

de significação religiosa e é revelado das mais variadas formas. Por exemplo, no caso de Lúcio 

metamorfoseado em asno, o sinal da deusa Ísis aparece em sonho, dotando aquele espaço 

praiano de práticas que o sacralizam. De acordo com o autor, o espaço sagrado, seja ele qual 

for e aonde for, pode ser construído e corresponde ao centro, par excellence, para o homem 

religioso: “todo lugar sagrado, todo o lugar que manifestasse uma inserção do sagrado no 

espaço profano, era também considerado como um centro.” (ELIADE, 1991, p. 51). O homem 

                                                        
589 Do original, em latim. 
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constrói o espaço sagrado com a contribuição dos deuses, na medida em que ele reproduz o 

sinal enviado e a obra dos deuses. 

Ainda, Elíade trata da possibilidade de recomeço para o homem não-religioso que 

habita um espaço profano. Uma nova vida, que o autor chama de incipt vit nova, está destinada 

aquele que abandona o espaço profano. Ela será marcada por uma exuberância festiva. Em O 

Asno de Ouro, Lúcio, após um longo caminhar por um espaço profano, tem a sua possibilidade 

de salvação pelo diálogo com a deusa Ísis, que o faz participar de sua procissão, em homenagem 

a abertura das navegações no mediterrâneo. Essa festa, que marcará o início da incipit vit nova 

de Lúcio, é conhecida como Navegação de Ísis e acontece no final do inverno e início de 

primavera, no dia 5 de março, quando o mar está tranquilo e as navegações teriam condições 

de serem retomadas. Esta conversa com a Deusa, que está presente no início do livro XI, 

demonstra o rompimento de uma vida mundana e início de uma nova vida, em favor da deusa.  

Desse modo, em sua procissão até o porto onde acontecem as navegações, Lúcio 

retorna a sua condição humana, marcando sua passagem para uma viver através da 

religiosidade. A sua iniciação ao culto isíaco e, posteriormente, ao culto osírico, significa, 

segundo Elíade, morte e ressurreição: descida aos infernos e ascensão aos céus. Por fim, Elíade 

indica que a peregrinação em busca do sagrado é repleta de obstáculos: sofrimentos e 

provações são essenciais para alcançar o sagrado em vida. O relato de Apuleio é uma prova viva 

de que a salvação é possível quando há renuncias dos prazeres – prazeres do corpo e curiosidade 

perante a prática de magia – e regresso em uma vida serena, servindo aos deuses. No entanto, 

até alcançar sua salvação, Lucio passa por inúmeros sofrimentos e obstáculos, que servirão para 

acelerar seu processo de resignação de uma vida pecaminosa, profana.  

Outros dois autores também discutem o conceito de espaço sagrado. Conforme os 

historiadores franceses John Scheid e François de Polignac, não há nenhum lugar na vida romana 

onde os deuses não estejam presentes. Logo, a sacralização dos espaços pela prática do homem 

religioso é possível, a partir do sinal, indicado pela manifestação do sagrado. Para os autores, a 

paisagem religiosa não é estática. Pelo contrário, dela é característica o constante movimento, 

haja vista que os deuses habitam todos os espaços. Os romanos, quando se instalavam em 
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algum lugar, tratavam de invocar seus deuses, modelando o espaço e tornando-o repleto de 

novas significações próprias.  

O conceito de paisagem religiosa ou de espaço sagrado reformulado surge a partir 

dos esforços da Arqueologia e mostram que ele é possível somente com a constatação da 

existência de cultos e ritos, sejam eles estáveis ou temporários, incorporados no espaço. A 

paisagem religiosa corresponde a uma construção social, fundamentada em grupos sociais 

particulares ou por autoridades políticas. Por fim, as mudanças de governante e as interações e 

emaranhamentos culturais também contribuem fortemente no deslocamento das práticas, 

cultos e ritos de adoração aos deuses, confirmando a hipótese de que o espaço sagrado é 

representado por uma plasticidade sendo, portanto, uma paisagem em movimento. 
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UMA HISTÓRIA E UMA MEMÓRIA: A CIDADE DE ROMA DE OTÁVIO 

AUGUSTO ENTRE 27 A.C E 14 D.C 
 

Ana Paula Santana Filgueira590 

 

INTRODUÇÃO 

Após a morte de César, em 44 a. C., seu sobrinho e filho adotado, Caio Júlio César 

Otaviano, assume sua posição como herdeiro, tendo enfrentado a forte oposição do Senado, 

que recusava sua entrada no consulado. Otávio Augusto se alia, então, a Lépido e Marco 

Antônio e se proclamam triúnviros.  

Uma de suas primeiras medidas foi a de perseguir aqueles que lhe fizeram 

oposição, com o intuito de, mais tarde, construir um senado dócil. Enquanto Otávio Augusto 

estendeu sua influência sobre o Ocidente, Antônio empreendia campanhas pelo Oriente, 

tendo se aliado e casado com a rainha do Egito, Cleópatra. É a partir daí que o conflito entre 

os dois tem seu estopim e, mais tarde, levará à  derrota de Antônio, na batalha do Áccio. 

Apesar de toda a euforia pela vitória, o Imperador precisava agora se concentrar na 

reorganização do Império, principalmente de Roma. Vindos do Oriente e do campo, milhares 

de imigrantes chegam na cidade, o que exigiu a aplicação de políticas para controlar a massa 

ociosa e a criminalidade591. 

Otávio Augusto se apresentava como protetor de todos e se considerava um 

deus. Além disso, seu pai, César, havia sido divinizado, logo seu filho também fora elevado 

a essa condição. A divinização significava que o indivíduo dera provas de que era protegido 

por uma força sobrenatural e que obtivera sucesso em tudo que havia empreendido, em 

benefício do seu povo. É nesse sentido que será dado a César e Otávio o título de Augustus. 

Além disso, vale ressaltar que o imperador vivo não era considerado um deus, apenas um 

                                                        
590 Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Mestranda pelo programa de Pós-Graduação História 

e Espaço. Orientador: Prof. Dr. Raimundo Pereira Alencar Arrais 
591 Grimal, Pierre. O Império Romano. Lisboa: Edições 70, 1999.p.34-55 
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agente divino. Somente após a sua morte e dependendo das suas ações, caso se mostrasse 

digno, o povo poderia divinizá-lo definitivamente592. 

Roma, aos poucos, se transformou em uma cidade suntuosa. Ao ser nomeado 

Augustus e, terminada as guerras civis, Otávio Augusto promoveu uma campanha de 

renovação da capital do Império. Numerosas construções foram empreendidas em Roma, 

que até então possuía um aspecto envelhecido. Esse trabalho foi confiado ao amigo e 

conselheiro do Imperador, Agripa. O ideal de glória foi o que motivou esse trabalho: 

buscava-se ressaltar a magnificência de Roma, de modo que multiplicaram-se as obras de 

arte, assim como as praças públicas e os templos, cujos pórticos traziam imagens das 

divindades protetoras da gens Julii, Vênus, Marte e César divinizado. No entanto, a glória de 

Roma não foi apenas esculpida nas pedras dessa cidade, foi também escrita e cantada por 

poetas, como Virgílio, que chegou a fazer parte do círculo de amizade do Imperador e foi 

por ele incumbido de escrever uma das mais célebres epopeias da história, a Eneida593.  

A busca pelas tradições antigas, principalmente pelo culto dos deuses antigos, 

levou Augusto a promover a construção de vários templos por toda a Roma, evocando a 

grandeza do Estado e a harmonia com os deuses594.    

No presente trabalho daremos ênfase aos monumentos construídos em honra a 

Otávio Augusto e sua gens, a Ara Pacis, principalmente, na condição de símbolo da 

materialização de uma memória, ainda hoje preservada. São monumentos como esses que 

acionam uma memória, mesmo que tenha ganhado conotações distintas daquele que 

apresentava no período em que fora construída, possui um caráter mnemônico muito forte. 

Para Aleida Assmann (2011), esses espaços são considerados lugares de memória, dessa 

forma possuem grande importância para a recuperação do passado. Por sua força de 

expressão podem ser utilizados como auxiliares da recordação, chamada de imagines 

                                                        
592 Idem, 1999.p.60-61 
593 GRIMAL, Pierre. Virgílio ou o segundo nascimento de Roma. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins 

Fontes, 1992.p.99-100 
594 Grimal, Pierre. O Império Romano. Lisboa: Edições 70, 1999.p.81-83 
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agente. Assim, “os locais podem tornar-se sujeitos, portadores de recordação e, 

possivelmente, dotados de uma memória que ultrapassa a memória dos seres humanos”595.  

 

ROMA, A CAPITAL DO IMPÉRIO, UM LUGAR DE RECORDAÇÃO. 

O sucesso de Otávio Augusto no projeto de ressuscitar as antigas tradições é 

refletido na decadência da comédia e da tragédia em detrimento das peças antigas. Durante 

seu governo, o teatro perde espaço, as obras deixam de ser escritas para ser representadas, 

passando a ser lidas. Essas transformações na literatura foram consequência, primeiro do 

nascimento de grandes poetas e, segundo, pelo advento das modificações políticas e 

econômicas trazidas pelo principado. 

Durante o principado, a poesia chegou ao seu apogeu. É nesse momento também 

que se sobressaem os historiadores, como Tito Lívio, que trará grande revolução no campo 

ao contar a história a partir da análise das personagens e fatos históricos, de modo a 

transformar a História em uma epopeia com múltiplos episódios. 

 Com o intuito de transformar Roma no centro das humanitas, Otávio Augusto 

investe na construção de bibliotecas, a tal ponto que elas chegam a ser  a ser consideradas 

marcas das cidades romanas. O objetivo era pôr ao alcance de todos o conhecimento que 

o homem produzia596. Para Grimal, 

 

O século de Augusto não foi apenas aquele em que a vida literária se revelou 

particularmente brilhante, a vida artística foi também muito activa, não só em 

Roma como em Itália. A escultura, a pintura, a arquitetura oferecem-nos 

muitos testemunhos. Não só tradições já antigas que prosseguem como 

inovações que surgem e contribuem para conferir a arte romana a sua 

fisionomia original (GRIMAL, 1999, p.73) 

 

                                                        
595 ASSMAN, Aleida. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 2011.p. 317 
596 Grimal, Pierre. O Império Romano. Lisboa: Edições 70, 1999.p.70-71 
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Durante esse período dois estilos de arte se sobressaíram: um relacionado ao 

sagrado - derivado da crença antiga de manter viva a imagem dos mortos, pois assim eles 

se manteriam de certa forma vivos, e por isso multiplicaram-se as imagens do imperador e 

sua família pelo Império , e o outro ligado à representação de paisagens naturais. A evolução 

da arte romana, nesse momento, está ligada às mudanças no espírito dos homens. Antes, o 

quotidiano do homem romano estava mais ligado à esfera pública, mas nesse momento, 

pelo menos no caso dos ricos, o ambiente privado será privilegiado. Isso ocorreu 

principalmente em consequência das melhorias do saneamento básico, que proporcionou 

também o alargamento da distância entre ricos e pobres. Observou-se, ainda, uma 

significativa evolução na arquitetura, no centro do Império, com a construção de prédios de 

vários andares, muito bem adornados597. 

 O costume de revitalização da Cidade era comum aos governantes romanos, antes 

mesmo de Otávio Augusto, pois era uma forma de garantir o prestígio daqueles que 

autorizavam a sua realização. O Imperador percebeu a importância das obras públicas e se 

utilizou da arquitetura como meio de criar em Roma “lugares da memória”598, imprimindo, 

nas pedras de Roma, uma imagem positiva de si mesmo, de maneira que as reconstruções 

e construções de prédios, como o Fórum e a Ara Pacis, permitiram a manutenção de uma 

memória que ligava sua gens a um passado glorioso de heróis e deuses, Marte e Vênus, 

principalmente. 

A construção do Fórum foi iniciada por César e concluída pelo seu herdeiro, como 

símbolo de sua vitória frente aos assassinos do seu antecessor. O Fórum desempenhava, 

ainda, um importante papel na política romana. Nesse lugar existia um mercado, onde várias 

tribos se encontravam e realizavam trocas comerciais e culturais; compreendendo um 

                                                        
597 Idem, 1999, p.74-76 
598 Segundo Aleida Assmann são lugares que acionam memórias sobre determinados acontecimentos, no caso 

citado, Otavio Augusto se apropriou da arquitetura como meio de criar uma memória sobre ele e sua família 

enquanto descentes dos deuses protetores de Roma, Marte e Vênus, e como um governante que obteve 

sucesso em suas empreitadas políticas e militares. 
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conjunto de prédios, santuários, templos e casas do conselho - reunidos em um espaço 

aberto -, e considerado como o centro da política do Império. 

Otávio Augusto buscou ressaltar a imagem de um passado, segundo o qual sua 

família descendia de uma linhagem divina e estava destinada a elevar Roma à glória. Ligados 

à Marte, Vênus, Enéias, Rômulo e Remo, a gens Julii possuía raízes divinas, que foram 

exaltadas por Otavio Augusto como forma de garantir que seu poder não fosse questionado 

e que essa memória se perpetuasse, assim como o nome de sua família. 

A Ara Pacis Augustae é um altar construído por Otávio Augusto, em 9 a.C., em 

homenagem a deusa Pax (Paz), para celebrar o período da Pax Romana. Em sua estrutura 

aparecem várias imagens associadas a origem divina da gens Julii e do sucesso obtido por 

Otávio Augusto como governante de Roma. Na direita, da porta de entrada ao altar, 

observa-se um painel que retrata Enéias participando de um ritual de oferenda, juntamente 

com dois atendentes: um portando uma bacia e um jarro, e um outro, conduzindo a porca 

que seria sacrificada. Aparece, ainda, um templo na parte superior, à esquerda, 

representando os Penates - os deuses domésticos dos troianos que acompanharam Enéias, 

desde que este partiu de Tróia. Vide imagem abaixo: 
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Do lado direito do altar, aparece a imagem de uma mulher, acompanhada por 

duas crianças, identificada como a deusa Tellus, ou a personificação da Paz, concedendo a 

prosperidade. As crianças, que aparecem ao seu lado, foram interpretadas como os 

sobrinhos e herdeiros de Otávio Augusto, Caio e Lúcio César.  

Nessa mesma imagem, aparecem mais duas figuras: a figura da direita é 

interpretada como símbolo da fertilidade; o jarro de água e vegetação em seus pés possuíam 

tal simbologia para os romanos; já a figura localizada à esquerda da deusa central, é 

entendida como uma representação dos ventos do mar, pois em suas mãos estão uma 

serpente marinha e um vestido esvoaçante.  O que nos leva a essa interpretação.  

 

 

 

A Ara Pacis pode ser considerada um dos monumentos que mais simbolizam o 

programa político implantado por Otávio Augusto no Império. Ele se utilizou de uma 

memória para construir sua imagem, associando sua família aos mitos de fundação e a sua 

figura, tomada como uma figura de origem divina, de origem divina, capaz de dar a Roma 

seus dias de glória. Por mais que se trate de um altar em comemoração à Paz Romana, traz 

em si muitas outras simbologias expressas nas imagens dos painéis que a adornam. Além 

disso, percebe-se claramente seu desejo de perpetuar tais imagens para os anos vindouros. 
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Estes são, portanto, alguns dos elementos simbólicos que Augusto utilizou ao 

longo da sua vida para construir uma imagem pública e assim legitimar seu poder. Ele 

explorou de maneira incisiva sua ascendência mítica. A figura de Enéias foi bastante 

priorizada, visto que, além da proveniência divina que isso representava, trazia outra 

importante carga memorativa: a de que, simbolicamente, tornasse possível associar-se à 

ideia de renascimento de Roma.  

Ao falar sobre a carga mnemônica dos locais, Assmann (2011) nos leva a uma 

reflexão ainda mais profunda sobre a memória dos locais e incide sobre a carga mnemônica 

contida no solo onde, monumentos como a Ara Pacis foram erigidos. Para ela, o valor 

simbólico dos lugares está contido também no solo.599 De modo que, para os romanos, 

embora seus monumentos carregassem uma simbologia muito forte, os solos onde Roma 

foi fundada, possuem um valor mnemônico ainda mais forte:  lá, naquela terra onde, 

seguindo os auspícios dos deuses, Rômulo sacralizou um lugar, anteriormente alheio a 

qualquer lei de ordem e fundou sua Cidade.  

Nesse sentido, pode-se fazer aqui um paralelo com a ideia de espaço e lugar 

defendida por Tuan (1983), segundo a qual, o lugar se torna tal, a partir do momento em 

que o homem mantém para com ele uma relação de afeto, modificando-o conforme suas 

necessidades sociais, políticas e biológicas; experienciando-o, impondo a ele uma ordem600 

- tal como fez Rômulo, durante o ritual de fundação de Roma, quando circundou o território 

onde ela seria fundada com um arado, sacralizando e delimitando seu lugar. Ainda segundo 

Tuan:  

O homem pela simples presença, impõe um esquema no espaço. Na maioria 

das vezes, ele não está consciente disto. Marca sua presença nas ocasiões 

rituais que elevam a vida acima do cotidiano e forçam-no a uma consciência 

dos valores da vida, incluindo aquelas manifestações no espaço. (TUAN, 

1983, p. 42) 

                                                        
599 ASSMAN, Aleida. Espaços da Recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 2011.p.318-319 
600 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.p.39-41 
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 Assim, podemos dizer que a memória sobre locais, no presente caso de Roma, e a 

experiência do homem para com ele, investindo-o de sentido para um determinado grupo, 

pode ultrapassar gerações, mas permanece viva, seja através de textos que discutam sobre 

essa memória - como a Eneida, por exemplo, que aborda não só os feitos de Otávio Augusto, 

mas também sua descendência divina, de Enéias e Vênus -, como também na forma de 

objetos, feito os monumentos aqui citados, o Fórum e a Ara Pacis. No entanto, é importante 

ressaltar que esses monumentos, apesar de resistirem ao tempo, em cada período histórico 

foram concebidos de uma determinada maneira, como se renascessem sob uma 

determinada forma, conforme o contexto histórico em que se passava. Sobre isso, Assmann 

(2011) nos faz um alerta sobre o sentido de “Renascença”: 

 

Renascença quer dizer “um novo nascimento”, esse renascimento renovado 

dá-se no médium de uma recordação em que, ao lado dos textos originais 

de autores da Antiguidade, também as cidades históricas e seus objetos 

remanescentes oferecem “auxílios para um novo nascimento”. (ASSMANN, 

2011, p.330) 

 

 Sobre o sentido do “clássico”, ao se referir ao passado greco-romano, Salvatore Settis 

afirmou, em fins do século XX e início do XX, que, ao longo da história existiram vários 

“renascimentos” do “clássico”. Em vários momentos, a cultura grega e romana foi resgatada, 

pelos europeus, como base para a construção de uma identidade, renascendo com 

características e sentidos distintos da Antiguidade. A ruína pode ser apreendida como uma 

ponte entre o passado e o futuro, creditando a ela o renascimento do “clássico”. Ele é um 

arquétipo, não precisa necessariamente ser reinventado, pode ser usado no futuro como 

modelo, um exemplo. A tradição clássica projeta, então, o presente através do passado. 601 

 

 

                                                        
601 SETTIS, Salvatore. El Futuro de lo Clásico. Turín: Abada editores, 2004.p.110-115.  
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CONCLUSÃO 

Ao concluir esse trabalho percebe-se que Otávio Augusto objetivou, ao longo do 

seu governo, construir em torno de si uma imagem que o ligava ao estabelecimento da paz 

em Roma, graças ao controle das guerras civis e de sua descendência divina; da deusa Vênus 

e do seu filho, Enéias. De modo que, procurou esculpir na cidade monumentos destinados 

a sobreviver ao tempo e perpetuar sua imagem. Obtendo sucesso, seu período de governo 

ficou conhecido como “O século de Augusto”, caracterizado principalmente pela 

preocupação de manter vivas a memória e as tradições dos antepassados romanos. A partir 

da construção de diversas obras arquitetônicas, onde tradição e inovação se misturavam, 

sua memória foi transmitida, tanto para aqueles que viviam nesse período, como nos séculos 

seguintes. Para Assmann, os locais da recordação são fragmentos de vidas interrompidas 

por algum fenômeno, mas que, apesar disso, sua história não teve um ponto final. “Eles 

retêm objetos materiais remanescentes que se tornam elementos de narrativas e, com isso, 

pontos de referência para uma nova memória cultural”602. 

O Imperador erigiu monumentos que transformaram Roma em um local de 

memória. Lugares que, investidos de um sentido afetivo, deram fundamentação ao povo 

romano para construir uma memória sobre sua origem divina e, assim, justificar seu sucesso 

e renascimento durante o período de governo de Otávio Augusto.  

Encerra-se, então, este trabalho com as palavras do filosofo alemão Johann 

Gottfried Herder: “Se as pessoas calarem, então se ouvirão as pedras gritarem”603.  
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PÓLO PETROQUÍMICO EM GUAMARÉ:  

MUDANÇAS NO ESPAÇO DE TRABALHO 
  

Francisco Kleiton de Souza Silva604 

  

INTRODUÇÃO 

 Este artigo problematiza a instalação do Pólo Petroquímico e as transformações no 

mundo do trabalho rural no município de Guamaré de 1983 a 2003. A Petrobras iniciou a 

extração de petróleo no ano de 1979 no município de Guamaré por meio de campos de 

petróleo marítimos, mas no ano de 1983 foi inaugurado o Pólo Petroquímico, este obteve 

mão-de-obra vinda de outras regiões como também de outras áreas de trabalho. O objetivo 

desta pesquisa é investigar as mudanças e os discursos surgidos por meio da instalação do 

pólo petroquímico, no trabalho rural do município de Guamaré.  

 Discorrendo sobre as praticas camponesas exercidas nas décadas de 1960 a 1980, 

baseadas no trabalho nas salinas, pesca e agricultura, pontuando estas diferentes atividades 

como uma pratica camponesa conceituada por Motta e Zarth (2008). Realizamos o debate 

sobre agricultura de subsistência onde é mencionada por Candéas (2010) sendo uma 

atividade predominante, propomos uma analise do conceito de subsistência, pronunciada 

pela autora como pratica dominante simplesmente por não representar elevados índices na 

produção municipal. Agricultura familiar baseava-se na pratica do auto-abastecimento, 

consumo e aprovisionamento da produção, ou seja, as famílias plantavam colhiam, 

abasteciam-se, consumiam e aprovisionavam o excedente para o ano seguinte. As 

entrevistas neste capitulo caracteriza-se no relato das praticas exercidas pelos moradores de 

Guamaré ao longo do período de 1960 a 1980, problematizado o trabalho camponês antes 

da chegada do pólo. Além de discutirmos sobre as mudanças surgidas no mundo do 

trabalho rural com a instalação do pólo petroquímico no município de Guamaré, 

                                                        
604 Aluno do Curso de História e bolsista do PIBID da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 

de Assú.  
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problematizando os deslocamentos dos camponeses que trabalhavam nas salinas, pesca e 

agricultura substituído pelo trabalho no pólo, além da idéia do “novo” campo surgida com 

os deslocamentos, ou seja, o “novo” campo processa-se na idéia de que outra área de 

trabalho surgiu a partir da instalação do pólo e o campo que antes era espaço de trabalho 

e residência dos camponeses, configura-se a um status de moradia não, mas utilizando 

como local de trabalho. 

 

MODOS DE VIDA CAMPONESA NA ÁREA RURAL DE GUAMARÉ.  

 Neste capítulo me debruço sobre as práticas e vivências camponesas no município 

de Guamaré, no período entre 1960 e 1980, visto que a última década demarca o inicio do 

processo de instalação do pólo petroquímico de Guamaré, sobre o qual se investe a 

problemática dessa pesquisa, buscando compreender como essa nova atividade resultou 

em transformações no mundo do trabalho rural no referido município. 

 O litorâneo município de Guamaré foi emancipado em 07 de maio de 1962 pela lei 

nº. 2.744. Guamaré situa-se na mesorregião Central Potiguar e na microrregião Macau, 

limitando-se com os municípios de Pedro Avelino, Jandaíra, Galinhos, Macau e o Oceano 

Atlântico, abrangendo uma área de 277 km², distando da capital cerca de 190 km, sendo seu 

acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas BR-406 e RN-221. Na 

figura a seguir apresenta-se o acesso ao município de Guamaré e sua localização territorial. 

 A população de Guamaré segundo o Censo Demográfico605 de 1980 era de 3.262 

habitantes. Segundo Candéas (2012) pesquisadora local e especialista em História do Rio 

Grande do Norte pela Universidade Potiguar, o município de Guamaré não contava com 

uma arrecadação suficiente para o pagamento dos funcionários públicos, sendo o FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios) a primeira renda municipal.    

 
 

 

                                                        
605Informações acessadas no site do Ministério da Saúde (DATASUS).     
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Figura 1 - Mapa de acesso rodoviário.  

Fonte: CPRM - Serviço Geológico do Brasil/ Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea. Diagnóstico do município de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte. Recife, 2005. 

   

   De acordo com Candéas (2010) as atividades econômicas do setor primário do 

Município de Guamaré em 1980 estavam baseadas na extração do sal, na pesca e agricultura. 

No inicio desta década o município não contava com as instalações do Pólo Petroquímico. 

Estes trabalhadores estavam espalhados nas atividades camponesas, ou seja, no campo, no 

trabalho com as pequenas salinas e a pesca. Ao falar das atividades camponesas destaco as 

principais economias do município que foram às salinas e a pesca, estas predominavam, mas 

nada em larga escala, segundo Candéas (2010), “a agricultura no município de Guamaré era 

uma atividade de subsistência”. Quando a autora menciona agricultura como uma atividade 

de subsistência, é pelo fato da mesma determinar esta produção como algo de pequeno 

porte realizado para sobrevivência dos camponeses, visto que não apresenta elevados 

índices na economia do município. Principalmente por se trata de uma atividade familiar, na 

visão de Candéas (2010) agricultura seria uma produção tradicional onde não utiliza meios 

mecânicos.  
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 A Convicção da agricultura de subsistência atrelada á um caráter atrasado e 

antieconômico é dito por Oliveira (2012) como resquícios das narrativas históricas do século 

XX, destacadas a partir da obra Formação do Brasil Contemporâneo606, onde o processo de 

formação econômica do Brasil foi apresentado dentro da perspectiva da gestação do mundo 

capitalista. O autor interpreta os ciclos e as dualidades entre agricultura de exportação x 

agricultura de subsistência durante a colônia, relatando o seguinte: 

 

Conforme o texto de Caio Prado Júnior, a agricultura tornou-se desde o 

princípio o setor de maior sucesso econômico ao empreendimento colonial. 

A grande exploração agrária surgiu como consequência das circunstâncias 

que possibilitaram a ocupação e o aproveitamento do território brasileiro: o 

caráter tropical da terra, os objetivos mercantis que animaram os 

colonizadores, as condições gerais da nova ordem econômica que se 

inauguraram com os descobrimentos ultramarinos, na qual a Europa 

temperada figurou no centro de um vasto sistema que se estendeu para os 

trópicos com o intuito de buscar neles os gêneros de que necessitava. 

(OLIVEIRA, 2012, p. 319) 

     

No que concerne a dualidade posta entre a produção dita de subsistência e a grande 

lavoura, Oliveira afirma:  

 

Na oposição dos significantes grande lavoura/comércio externo x agricultura 

de subsistência/consumo interno, uma consequência da dualidade diz 

respeito à importância e vulto do setor da grande lavoura, comparado à 

insignificância do setor da agricultura de subsistência no conjunto da 

economia colonial. A grande lavoura como o nervo da agricultura colonial. A 

produção de gêneros de consumo interno, com destaque para a mandioca, 

milho e feijão, um apêndice da grande lavoura, de expressão puramente 

subsidiária. Dada à própria estrutura de produção da agricultura de 

subsistência, “aqueles gêneros de consumo são produzidos, na maior parte 

dos casos, nos mesmos estabelecimentos rurais organizados e estabelecidos 

para cuidar da grande lavoura. Destinam-se a abastecer o pessoal 

empregado nesta última”.  Um segundo contraste oferecido por agricultura 

de subsistência e grande lavoura na narrativa está na respectiva organização 

                                                        
606 Obra publicada por Caio Prado Júnior em 1942. 
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da produção de cada atividade. O traço essencial da grande lavoura estaria 

na exploração em larga escala. (Oliveira, 2012, p. 321) 

 

  Compreendemos a partir das palavras de Oliveira (2012) que aonde tinha produção 

de grande lavoura, produzida para o comercio externo, ou seja, uma produção em larga 

escala, também existia abastecimento dos trabalhadores empregados e suas famílias. No 

entanto agricultura dita de subsistência definiu-se como práticas coletivas de uma 

comunidade e familiares, que produzem para seu próprio auto-abastecimento, consumo e 

auto-aprovisionamento.  O aprovisionamento significa o armazenamento de uma parte da 

produção colhida na lavoura anterior para utilizar na produção do ano seguinte. Ou seja, 

uma ação de providenciar o abastecimento da família.     

  Candéas (2010) descreve as salinas sendo uma atividade do tempo do Brasil colônia 

e da invasão dos holandeses na capitania do Rio Grande, onde os mesmos senhorearam a 

capitania e exploraram algumas salinas localizadas no litoral setentrional. A própria autora 

ressalta:   

 

Para os holandeses a salina Guamaré [ou salina pequena] era chamada de 

casa do deserto [Huys der wooestyne] e estava localizada a três ou quatro 

léguas do rio Guamaré. Elbert Smient informa ainda na Dagelijkse Notulen em 

4 de fevereiro de 1642, um dos braços do rio Guamaré se prolonga pelo 

interior até a dita salina, onde com a maré se encontra a água do rio, e isto 

principalmente sucede na lua nova, conjuntura em que as águas mais sobem 

ali. (CANDÉAS, p. 58, 2010) 

  

A pesca no município representava uma atividade em pequena escala, pois sempre foi uma 

atividade realizada nos rios, gamboas e no alto mar. A agricultura consideravam como 

atividade de auto-abastecimento e aprovisionamento, comercializando nos mercados locais.  
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 Segundo a lei complementar nº 11 de 25 de maio de 1971 com titulo “Programa de 

Assistência ao Trabalho Rural, e dá outras providencias” 607, decretado pelo então presidente 

Emílio G. Médici, instituindo os benefícios aos trabalhadores rurais, além de informa quem 

os consideram como trabalhador rural, descrita no trecho a seguir.  

 

No parágrafo 1º considera-se trabalhador rural: a pessoa física que presta 

serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer 

espécie. O produtor, proprietário ou não, que sem empregado, trabalhe na 

atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim 

entendido o trabalho dos membros da família indispensável à própria 

subsistência e exercido em condições de mutua dependência e colaboração. 

(Coleção de Leis do Brasil - 1971, página 4, Vol. 3) 

 

 Quando se discute o trabalho rural é mensurável ressaltar sua abrangente função, 

não somente determina um tipo de função de trabalho rural como exemplificado na lei 

complementar nº11 citado acima. Segundo Motta e Zarth (2008), O conceito do trabalho 

camponês é bastante amplo abrangendo diferentes categorias, com características que 

perpassam de cultivadores, agricultores, extrativistas, ribeirinhos e pescadores artesanais, á 

uma relação reformulada de outros modos de produzir. Para os autores a definição do 

trabalho camponês é o seguinte:  

 

A diversidade da condição camponesa por nós considerada inclui os 

proprietários e os posseiros de terras públicas e privadas; os extrativistas que 

usufruem os recursos naturais como povos das florestas, agroextrativistas, 

ribeirinhos, pescadores artesanais e catadores de caranguejos que agregam 

atividade agrícola, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, açaizeiros; os 

que usufruem os fundos de pasto até os arrendatários não-capitalistas, os 

parceiros, os foreiros e os que usufruem a terra por cessão; quilombolas e 

parcelas dos povos indígenas que se integram a mercados; os serranos, os 

caboclos e os colonos assim como os povos das fronteiras do sul do país; os 

agricultores familiares mais especializados, integrados aos modernos 

mercados, e os novos poliprodutores resultantes dos assentamentos de 

reforma agrária. (MOTTA & ZARTH, (Orgs.), 2008, p.09)     

                                                        
607 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1970-1979/leicomplementar-11-25-maio-

1971-365204-publicacaooriginal-1-pl.html   

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1970-1979/leicomplementar-11-25-maio-1971-365204-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/1970-1979/leicomplementar-11-25-maio-1971-365204-publicacaooriginal-1-pl.html
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 No que diz respeito às atividades exercidas no município de Guamaré antes da 

instalação do pólo da Petrobras, o trabalho camponês, abrangia diferentes categorias 

entendidas a partir do conceito mencionado acima.  Salineiros que trabalhavam na extração 

do sal, em seguida a pesca exercida por pescadores locais nos rios e no mar, vendendo sua 

pesca no mercado local, e por ultimo responsável pelo auto-abastecimento, consumo e 

aprovisionamento da população a agricultura no plantio e lida da roça.   

  É importante ressaltar que a produção de fontes orais construídas com os  

camponeses e camponesas de Guamaré foram de grande valia para a compreensão das 

práticas cotidianas de trabalho e sociabilidade. Problematizando esses discursos a partir do 

que Ferreira e Amado (2006) estudam sobre os usos do documento oral não o remetendo 

somente como fonte, mas sim uma “invenção” de fontes, segundo as próprias autoras o uso 

dessa fonte corresponde ao seguinte: 

 

Eis por que é preciso remontar no tempo e estudar o documento oral não 

somente como fonte, mas também do ponto de vista de sua construção pelo 

historiador que, ao solicitar uma testemunha, procede a uma “invenção” de 

fontes. Descrevendo-se quais podem ser as diferentes formas de coleta de 

um documento oral e as conseqüências dessas diferentes modalidades para 

a prática da história, é sempre o controle já citado que está em questão. 

(AMADO & FERREIRA, 2006, p.251) 

  

Portanto, as falas dessas pessoas com as praticas camponesas é relevante, pois são partícipes 

e agentes do uso dessas principais fontes de renda para o município que na década de 1980 

á população nem chegava a 3.500 pessoas, sendo as mesmas de uma necessidade essencial 

para toda população.  

  O cotidiano da população do município de Guamaré antes da instalação do pólo 

petroquímico era exclusivamente relacionado ao um cotidiano do campesinato, as funções 

dos trabalhadores locais eram as seguintes: plantar, colher, limpar, alimentar os animais, 

pescar, cortar a terra e extrair sal. Todas estas funções são sublinhadas por Motta e Zarth 
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(2008) como uma prática com uma infinidade de funções que conceitua os que trabalham 

como camponês com aspectos culturais. Assim os autores afirmam: 

 

A esse respeito, a construção da história social do campesinato, como de 

outras categorias socioeconômicas, deve romper com a primazia do 

econômico e privilegiar os aspectos ligados à cultura. Ao incorporar as 

múltiplas dimensões da prática dos agentes, destacamos o papel da 

experiência na compreensão e explicitação política das contradições do 

processo histórico. (MOTTA & ZARTH (Orgs.), 2008, p.09)     

 

Por conseguinte, analisamos as praticas rurais que se estabeleceram em Guamaré, e 

o conceito do trabalho camponês que se destina as atividades que vai do trabalho com 

agricultura, pesca e entre outras categorias.  Pontuando as primeiras atividades que por anos 

foi o meio que a população utilizou para sobreviver.     

 

AS ATIVIDADES RURAIS NA DÉCADA DE 1980 

 Neste tópico serão debatidos os discursos da população local na década de 1980. A 

relevância de discutir as atividades camponesas no ano de 1980 é pelo motivo de ser um 

período anterior a instalação do pólo petroquímico, onde o trabalho da população baseava-

se no trabalho camponês.   

 A partir de entrevistas que realizamos com a população camponesa referente às 

atividades que os próprios desempenhavam para produzir, comercializar e sobreviver, pois 

com analise dessas entrevistas podemos avaliar como se davam essas práticas e o cotidiano 

da vida camponesa. A utilização desses discursos ou falas, como queira mencionar, não 

possui o objetivo de lhe conceituar como algo generalizante, mas estudar os discursos 

daqueles que vivenciaram como testemunho de uma ação histórica. Ferreira e Amado 

(2006), afirmam o seguinte: 

 

Transpondo para o caso particular da “história oral”, definiremos o 

testemunho oral como um depoimento, solicitado por profissionais da 

história, historiadores ou arquivistas, visando prestar conta, a uma 
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posteridade mediada pela técnica histórica, da ação da testemunha, 

tomando-se a palavra “ação” num sentido muito amplo que engloba o fato, 

o acontecimento, o sentimento e a opinião, o comentário e a lembrança do 

passado. [...] direi o testemunho é todo discurso que se anuncia como tal e 

se submete ao julgamento da história. É portanto o contrato firmado entre o 

historiador e a testemunha que dá ao discurso desta última o status de 

testemunho, o que implica igualmente consciência de  ter que depor e , para 

primeiro, ter que consignar e conservar tanto quanto utilizar.  (FERREIRA & 

AMADO (orgs), 2006, p.256).  

 

   Na década de 1980 predominava na região do município de Guamaré as atividades 

rurais de diversificadas funções, o trabalho nas salinas como mencionado no primeiro tópico 

que é uma atividade do período onde o Rio Grande do Norte era capitania hereditária. E a 

pesca nos rios, açudes, gamboas e no alto mar destacava-se em uma produção de pequeno 

porte para alimentação familiar e comercialização local.   

 A agricultura era uma atividade destinada à auto-abastecimento e aprovisionamento, 

sua produção não correspondia altos índices, mas se fazia necessária para a sobrevivência 

dos camponeses. No trabalho com agricultura as funções eram diversas, limpavam a terra, 

cortava com carro de boi, plantavam, colhiam e armazenava uma parte da produção para 

plantarem no outro ano, e com o excedente vendiam, para conseguir dinheiro e compra 

outros produtos que os mesmos não produziam. Além de produzirem feijão e milho os 

trabalhadores também cultivavam o algodão que vendiam para a usina de São Miguel em 

Pedro Avelino, assim menciona a Senhora Dona Ana608 moradora de Guamaré a mais de 60 

anos:  

 

Quando terminou a safra, tinha a safra de algodão para se apanha, safra 

vendia aqueles homens que tinha mais um dinheiro mais avultado pra levar 

pras usina. A usina São Miguel, em Pedro Avelino, onde tinha umas 

usinaszinhas, ai pronto, ia se trabalhando e vivendo. Quando chegava o 

tempo da podação ia podar algodão, com aquele dinheirim arranjando 

                                                        
608 Ana Maria Conceição da Silva 76 anos mora em Guamaré faz mais de 60 anos. Entrevista feita no dia 18 de 

maio de 2014. 
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aquela michariazinha pra levar a vida. (Dona Ana, moradora do Município de 

Guamaré) 

  

A plantação do algodão dava-se das seguintes etapas limpeza do terreno, podagem 

e colheita do algodão. O algodão no estado do Rio Grande do Norte teve seus anos de 

ouros durante as décadas de 1960 á 1980, onde foi devastado pela praga do bicudo, onde 

emergiu a produção a uma crise que ocasionou a fechada das principais usinas do estado, 

uma dessas é a de São Miguel onde os produtores rurais de Guamaré vendiam suas safras609. 

O algodão foi tão importante para a economia do estado durante as décadas acima citadas, 

as que principais vias férreas foram construídas para o escoamento da produção, 600 

quilômetros de trilhos de Natal á Macau e de Macau a Nova Cruz. Este desenvolvimento do 

sistema de transportes no Estado não está somente na construção de linhas férreas para o 

escoamento da produção do algodão, mas segundo Monteiro (1987) a construção de trilhos 

no Estado promoveu-se por meio da “comissão de estudos e obras contra os efeitos das 

secas”, onde deveria ser custeado com recursos da União, mas acabou sendo custeado pelo 

capital privado, isto corresponde a dizer que o desenvolvimento das vias férreas não foi 

resultantes determinadamente da produção algodoeira. Monteiro afirma o seguinte:   

 

Com a grande seca de 1904, o processo de construção de estradas de ferro 

no Estado ganhou impulso, constituindo a Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte, como ficou sendo chamada, o primeiro projeto da 

“comissão de Estudos e obras contra os efeitos das Secas”e que deveria  ser 

custeado com recursos da União (39): segundo projeto, a estrada teria seu 

ponto inicial em Natal, internando-se no sertão do Estado, descendo 

posteriormente para sul,na divisa com a Paraíba, indo encontrar finalmente 

a rede ferroviária do Ceará, na cidade de Crato. Percorrendo, portanto, áreas 

algodoeiras e criatória, estrada canalizaria, principalmente, a produção da 

região do Seridó para o porto de Natal. (MONTEIRO, 1987, p. 51)  

                                                        
609 Tribuna do Norte, 24 de Março de 2013/ Natal-RN   
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 Nas palavras de Dona Ana “a agricultura era o trabalho em que quase todos os 

moradores de Guamaré trabalhavam”.  Ao perguntá-la sobre as atividades que a população 

local trabalhava antes do pólo petroquímico a mesma destacou:  

 

Era de trabalhar de roçado, de fazendeiro, as fazendas, quem tinha seu 

terreno trabalhava pra si, quem não tinha ia trabalhar pra ganhar pra comprar 

a quem tinha. se trabalhava limpando, as mulheres limpava de inchada os 

homens cultivava com o boi, panhavam feijão, aquele pobre que trabalhava 

guardava quatro, cinco, dez, doze latra quinze de feijão pra comer e trabalhar 

outro ano, outros que vendia e que continha mais e vendia aqueles outros, e 

levava pra feira pra vender pra compra um salgado pra comer, comprar uma 

farinha, vendiam um milho, vendiam o feijão uma parte pra compra farinha, 

açúcar tudo que se fosse de necissidadi pra dentro de uma casa. Ai 

continuava, quando chegasse o tempo da podação, ia podar, outro fazendo 

cerca, e a vida era essa, muvimento. Quem tinha seu gado ia queima 

macanbira, ia queima xique-xique, pra dar ração pra sustentar os bichos com 

alguma raçãozinha que tinha na fazenda com uma pá de milho, uma pá de 

feijão, tudo isso, levava a vida assim. (Dona Ana, moradora do Município de 

Guamaré) 

  

O trabalho nos anos de 1980 e anteriores são mencionados por Dona Ana a partir de 

uma breve caracterização do trabalho e do cotidiano na roça, quando ela menciona as 

mulheres limpava com a inchada e os homens cultivavam com o boi descreve o amplo 

trabalho a ser realizado no cotidiano camponês. Do mesmo modo discorrer sobre o destino 

da colheita, após colher levava para feira local que ficava na sede do Município Guamaré ou 

na comunidade de Baixa do Meio, onde se reuniam os fazendeiros e seus trabalhadores para 

comprar produtos açúcar e farinha, com o excedente da colheita guardavam em tambores 

ou sacos, para utilizarem no ano seguinte na plantação.   

 De acordo com Dona Ana, os pequenos fazendeiros possuíam poucos gados, 

alimentando-os com a vegetação local, ou seja, caatinga que servia como ração, pois a 

maioria dos proprietários não contava com dinheiro suficiente para comprar ração. Nas 

palavras Dona Maria “O povo também gostava de criar gado, antes pra trás quase todo 

fazendeiro possuía um gadim uns possuía mais outros menos, o pobre possuía mais umas 
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miuçazinhas, umas cabrinhas, umas ovelhinhas e assim ia atravessando a vida como Deus 

prometia.”    

 Sobre a pescaria, a senhora Dona Ana expôs que a pescaria era outra forma de 

trabalho que os trabalhadores locais destinavam a trabalhar, ao perguntar sobre a pesca a 

mesma afirmou:   

 

Pescaria tinha toda vida teve, tanto em Guamaré como na costa do mar havia 

muita pescaria, onde tinha açude o povo pescava agora a pescaria de açude 

pescavam, mas não era muitão não. Por que as pessoas faziam uns açudes 

pra juntar um peixinho quando os açudes estavam cheio, agora a pescaria 

do mar toda vida houve, toda vida houve pescaria, desde que eu cheguei 

nesse lugar, cheguei em 51 eu conheço. (Dona Ana, moradora do Município 

de Guamaré) 

  

Em outra entrevista com Jeconias Pereira da Silva, natural de Guamaré, o mesmo afirma que 

começou a trabalhar no campo desde criança, sendo que desempenhava atividades na 

agricultura e no setor salineiro. Vejamos o que nos apresenta o senhor Jeconias acerca da 

questão:  

 

As atividades era agricultura, salina e pesca e a criação de bovinos e caprinos, 

era em que o povo daqui vivia, quando se iniciou essa região de Guamaré. A 

sobrevivência de todo povo da região era essa mesmo, plantar um pouco, 

feijão, milho e algodão que antigamente era chamado de “ouro branco”, não 

muito! Tudo pouco pra sobreviver. Na região as salinas eram poucas e 

pequenas, tinha a salina “dois irmãos”, de Zé da loja e Pedro da loja, tinha 

“Perini”, salina também pequena também tinha “ponta de salina”, salina 

“miassaba” onde era a fazenda do pai de Moises Nunes ex-prefeito, e então 

essas salinas produziam pouco, mas era da onde sobrevivia o povo. (Jeconias, 

morador do Município de Guamaré) 

  

Portanto, as falas aqui analisadas ressaltam as práticas rurais que a população 

camponesa exercia. Destarte, a vida da população camponesa estava intimamente ligada 

com as atividades rurais assim compreendem-se as praticas da população, antes da vinda 
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da Petrobras ao município transformando o cotidiano e até alterando o espaço de trabalho 

da população local.  

 

 ALTERAÇÕES NO TRABALHO RURAL: A IDÉIA DA CONSTRUÇÃO DE UM “NOVO” 

CAMPO 

 A chegada do pólo em 1983 fez com que um relevante número de trabalhadores 

camponeses que estavam trabalhando na pesca, nas salinas e na agricultura deslocasse para 

o trabalho na Petrobras ou nas empresas prestadoras de serviço para Petrobras, estás por 

sua vez intensificou o número de vagas de empregos na década de 1990 e inicio dos anos 

2000. A ida desses trabalhadores estava impregnada na idéia de rentabilidade, ou seja, viam 

o trabalho na Petrobras como meio de progresso financeiro. Se durante a construção do 

pólo industrial os trabalhadores foram empregados exercendo a função de pedreiros e 

ajudantes, já os trabalhadores de outros municípios e Estados por ter qualificação 

profissional empregaram- se nas diversas funções de acordo com suas respectivas formação.  

  De acordo com o censo demográfico de 2010610, a população rural de Guamaré 

corresponde cerca de 7.997,00 hab. esses números mostram que residem mais moradores 

na zona rural que moradores da zona urbana que contem 4.407,00 hab. É relevante notar 

que tais residências no campo representam um espaço para dormi, fazer refeições e 

socialização com familiares não sendo mais um espaço de trabalho, pois com a instalação 

do pólo petroquímico de Guamaré os camponeses substituíram o trabalho no campo pelo 

o industrial, ou seja, o trabalho no pólo supriu o trabalho no campo, além de exercerem 

funções como ajudantes e pedreiros. 

  O senhor Kerginaldo Conceição611 começou a trabalhar na agricultura aos sete anos 

de idade, ajudando seu pai nas atividades do campo: limpando o terreno, plantando, 

colhendo e cuidando dos animais. Segundo o mesmo sobre o deslocamento do trabalho 

                                                        
610 IBGE cidades, acesso em 02 de julho de 2014.  
611 Kerginaldo Conceição da Silva, morador de Guamaré mais de trinta anos. Entrevista no dia 19 de maio de 

2014. Concedida ao autor.  
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rural para o pólo ele afirma: “trabalhei na agricultura com sete anos de idade com o meu 

pai, quando completei dezoito anos fui trabalhar na firma lá no pólo, lá no pólo comecei 

como ajudante depois pedreiro com carteira assinada daí conseguiu minha classificação de 

pedreiro.” Na fala do senhor Kerginaldo percebe-se o deslocamento do trabalho rural indo 

para as firmas que prestam serviços ao pólo conseguindo uma profissão.  

 Tratando ainda sobre a vinda de profissionais qualificados Candéas (2010) afirma: “era 

imprescindível trazer para o município, mão-de-obra qualificada uma vez que a população 

estava despreparada para esse atendimento.” O que autora expressar neste trecho do seu 

livro sobre Guamaré ontem e hoje, é sabido, pois se necessitava na década de 1990 de 

pessoas qualificadas para trabalharem no pólo e a população local e rural não possuía 

técnicas como soldagem, operador de maquinas entre outras funções industriais, tendo 

como emprego para os que se deslocaram do trabalho rural a função de ajudante e pedreiro 

no inicio da construção do pólo.  

   O “novo” campo corresponde ao do trabalho na indústria, mesmo que de principio 

os trabalhadores rurais de Guamaré não foram absolvidos para trabalho com técnicas 

qualificadas, mas sim com o trabalho na construção civil, constituíram um novo modo de 

trabalho deixando aquelas atividades primarias que exerciam antes da instalação do pólo 

industrial. Apontadas como primeiras fontes de rendas para o município, o sal a pesca e 

agricultura fazia-se de modo primordial para os moradores de Guamaré para obter uma 

renda financeira. 

  Quando menciono o “novo” campo e ligo com o trabalho no pólo petroquímico, não 

pretendo categoriza as atividades antes do pólo como atividades arcaicas, mais sim pontuar 

a instalação do pólo como sendo uma nova opção de trabalho que despertou nos 

trabalhadores rurais um ideal de rentabilidade, sucesso financeiro impulsionado pelos 

discursos divulgados pelas autoridades locais e políticos afirmando o desenvolvimento do 

município e o crescimento financeiro a partir do emprego na indústria petrolífera, além da 

absorção dos discursos das autoridades locais nas falas dos moradores que reproduziram o 
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que ouviram e criaram expectativas quase semelhantes. Nas palavras de Jeconias612 “as 

pessoas saíram para trabalhar nas firmas com um intuito de assinar sua carteira, e muitas só 

fizeram seus documentos quando foram trabalhar nas firmas.”  

  Os trabalhadores rurais impulsionados pelo ideal de melhores condições salariais se 

deslocaram do trabalho, da pesca, extração do sal e da agricultura para o trabalho no pólo 

industrial, mas permanecendo no campo, ou seja, o trabalho do campo foi substituído, mas 

seu habita continuou sendo o campo. Este aspecto demonstra que a população do campo 

não buscou o centro urbano com intuito de morar e trabalhar, mas sim continuou habitando 

no campo trabalhando em outra atividade.  

 Tratando a permanecia dos camponeses que ainda habitam o campo e trabalham no 

pólo, outros se deslocaram para o trabalho com a indústria petrolífera como também 

mudaram sua moradia. Um desses trabalhadores foi o senhor Antônio Nascimento morou 

no campo até 1986 quando no ano de 1987 deslocou-se para trabalhar no pólo industrial, 

além de se mudar para o distrito de Baixa do Meio com sua família.  De acordo com Antônio 

Nascimento613 está substituição de trabalho e moradia ocorreu da seguinte maneira:   

 

Sempre morei na fazenda onde lá sempre trabalhei na agricultura sai da 

fazenda e vim morar em Baixa do Meio. Na agricultura eu trabalhava na 

plantação, cortava, limpava, apanhava algodão, dava comer aos animais, mas 

nada que rendesse muito dinheiro. Só comecei a trabalhar no pólo em 1991, 

onde fichei na firma que prestava serviços a Petrobras, o nome dela era Anarq 

da área da construção civil, onde assinei minha carteira de trabalho como 

sevente, onde fazia serviços em gerais: cavava vala, fazia concreto e fazia 

tudo, tudo que o encarregado mandasse fazer eu fazia.  Quando comei a 

trabalhar nas firmas era muita gente que trabalhava também, teve uma firma 

chamada de BCL que tinha umas quatro mil pessoas trabalhando pra ela 

dentro do pólo. (Antonio Nascimento) 

 Com estas palavras percebemos que um bom número de moradores das fazendas 

foram para a sede do município “Guamaré”, outros para o principal distrito chamado Baixa 

                                                        
612  Jeconias Pereira da Silva natural de Guamaré. Entrevista feita no dia 18 de maio de 2014. 
613 NASCIMENTO, Antonio. Ajudante, morador de Guamaré desde 1987, entrevista do dia 27 de Julho de 2014. 

 



 

682 

 

do Meio que se apresenta com características urbanas, por possuir uma infraestrutura 

semelhante à sede. Outro aspecto a mencionar sobre as falas desses moradores é as 

atribuições que dão ao pólo sempre apresentando qualidades boas e ao campo uma 

imagem ruim, lugar de sofrimentos onde não consegue melhorar de vida, vendo as 

atividades camponesas como um fardo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A instalação do pólo petroquímico em 1983 no município de Guamaré acarretou a 

mudança do trabalho camponês para o trabalho no pólo, alterando de maneira significativa 

as práticas camponesas que estavam baseadas no trabalho nas salinas, na pesca e 

agricultura. As falas apologéticas das autoridades locais e políticos difundiram nos 

trabalhadores a idéia de emprego para todos e crescimento econômico, advindos a partir 

da instalação do pólo. Contudo, podemos considerar que a indústria petrolífera configurou 

o campo de trabalho dos trabalhadores camponeses de Guamaré, também divulgados nas 

reportagens/matérias dos jornais de âmbito regional explicitando o município de Guamaré 

nas informações de cunho econômico. 

 Portanto, esta pesquisa analisou as mudanças ocasionadas pela instalação do pólo 

petroquímico no município de Guamaré, buscando compreender notadamente como se 

processou nos agricultores a idéia de que mudar do trabalho camponês para o pólo, seria a 

melhor forma de crescer financeiramente. Destacamos também as contradições do 

município de Guamaré que esta entre os maiores produtores de petróleo do Brasil, e está 

entre os principais municípios com maior índice de pobre do Estado.   
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CRESCIMENTO URBANO: ORIGEM, TRAJETÓRIA E DECADÊNCIA DOS 

CABARÉS NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA 
 

Suetânia Fernandes Silva de Lima 

Magna Francisca da Silva 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a trajetória dos cabarés da cidade de 

João Câmara, e de que forma o crescimento urbano contribuiu para o seu fim. Buscamos 

uma analise técnica e não moral e é com este propósito que iremos discorrer sobre este 

assunto.  

Portanto nesta pesquisa procuraremos abordar as mudanças ocorridas entre os anos 

de 1970 a 1990, pelo fato de, nesse período, João Câmara
 

passar por momentos de transição 

e de configuração dos espaços relacionados aos cabarés e a outros aspectos, 

intrinsecamente ligados ao ritmo e ao ordenamento da cidade. Sendo assim fica claro que 

com o crescimento da cidade, determinados grupos sociais são considerados ameaçadores 

à ordem e à estabilidade da pretensa modernidade, sendo eles coagidos a deixar o centro 

da cidade para habitar as áreas periféricas.  

 A produção historiográfica na cidade de João Câmara omitiu alguns personagens e 

fatos dos registros oficiais, ficaram a margem, personagens e espaços que contribuíram para 

a formação da cidade, dentre esses espaços destacaremos os cabarés, lugares de grande 

movimentação e concentração noturna. Faz-se necessário compreender que a história não 

é só construída ou feita de grandes personagens e nem de grandes acontecimentos, mais é 

também através de pequenos acontecimentos que contribuíram para a construção da 

mesma.  Observamos que a história nem sempre é fiel e que os acontecimentos não são 

reproduzidos como de fato aconteceu. A construção de uma cidade ou de sua “história” não 

estar independente de conflitos, os discursos tem se firmado ao longo dos tempos de forma 
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excludente e tem deixado à margem da escrita personagens históricos que fazem parte do 

contexto social: os negros, os índios, as mulheres e as prostitutas, considerados inferiores.  

Sendo assim a sociedade fica dividida entre “nobres” e inferiores, isso define como 

uma sociedade trata uma questão em determinado tempo e contexto histórico, o que 

podemos perceber através de suas práticas discursivas e de seu exercício de poder. “A 

história da história não se deve preocupar apenas com a produção histórica profissional, 

mas com todo um conjunto de fenômenos que constituem a cultura histórica ou, melhor, a 

mentalidade história de uma época” (LE GOFF, 1990, p.39).  

  Diante disso os cabarés são vistos como símbolo de atraso para uma sociedade que 

quer chegar ao progresso, eles não são considerados espaços da sociedade, pois mostram 

o que a sociedade em desenvolvimento quer esconder.   

A identificação, a valorização e a interpretação da cidade de João Câmara e de seus 

moradores projetam-se em torno do imaginário regional, isso em decorrência de uma obra 

escrita e reescrita, do livro “Baixa-verde Raízes da Nossa História” do então vereador e 

escritor Aldo Torquato que escreve uma história linear e estática. E a consistência dessa 

escrita pode ser avaliada de forma eficaz uma vez que se arraigou nas mais variadas 

instâncias da sociedade camarense.  

Quando falamos em cabarés a primeira cena/imagem que vem a mente é de um lugar 

de mulheres, bagunça e sexo explicito dentre outras coisas. Como escreveu James Duff 

Brown em 1961, na teoria da classificação a mente humana classifica objetos consciente ou 

inconscientemente para todos os tipos de propósito. Então para compreendemos os 

significados da palavra cabaré descreveremos cabaré como: denominação utilizada para 

identificar os antigos bordéis. Lugar de sociabilidade e espaço de iniciação sexual de muitos 

homens.   

É sabido que no século XIX as cidades em geral passam a ser problematizadas junto 

com a população. O Brasil acompanhou o pensamento Europeu e chegou a difundir o 

positivismo bem como o evolucionismo no século XIX, e também assistiu o deslocamento 
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desses discursos.  E é dentro desse contexto que a vida da maioria das pessoas passa por 

um fluxo de transformações, na tentativa de se construir novos hábitos cotidianos e 

consequentemente uma cidade exemplo.  Sendo assim as “mulheres da vida” não podia 

ocupar os espaços frequentados pelas famílias, sendo elas, as prostitutas, equiparadas ao 

mesmo nível dos assassinos, ladrões... Elas eram forçadas a deixar o lugar por força de tabus 

sociais, na finalidade de manter a ordem pública.   E é dentro desse contexto que boa parte 

dessas mulheres passou a viver nos cabarés.  

Os cabarés que em sua maioria se tratava de um lugar charmoso, elegante, com 

mistério e sensualidade, eram irresistíveis, ou seja, lá os desejos ocultos eram realizados, 

sendo eles um universo dominado por fetiche, sedução, desejo e luxúria, era um local para 

se distrair considerados por muitos homens uma forma de entretenimento.  

Os cabarés brasileiros se basearam no modelo Francês no que se referia ao luxo e 

glamour, atraindo mulheres que antes trabalhavam na rua. Se antes a preocupação era com 

as prostitutas nas ruas agora a preocupação sanitária e administrativa é com esses 

ambientes. Para regulamentar esses espaços havia uma vigilância rigorosa, a prostituição 

era um ato imoral e as prostitutas ameaçavam a vida social. Os homens que frequentavam 

esses espaços buscavam satisfação sexual para a preservação moral do lar, pois a 

sexualidade no lar tinha seus limites e não permitia excessos, a sexualidade que fugisse dos 

padrões era para ser exercida nos meretrícios, cabendo ao lar o prevalecimento do respeito.  

Em relação a esse aspecto a Mary Del Priore ressalta: 

 

Os fatores econômicos e políticos que estavam envolvidos na escolha 

matrimonial deixavam pouco espaço para que a afinidade sexual ou o afeto 

tivessem grande peso nessa decisão. Além disso, mulher casada passava a 

vestir-se de preto, não se perfumava mais, não mais amarrava seus cabelos 

com laços ou fitas, nem comprava vestidos novos. Sua função era ser “mulher 

casada”, para ser vista só por seu consorte. (PRIORE, 2011, p.65).  
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No século XIX entra em cena uma medida oficial que seria a expulsão das mulheres 

que perturbassem a ordem e tranquilidade pública, todo esse controle era exercido pelos 

policiais. Além disso, os olhares da vigilância sanitária estavam voltados para essa classe. 

Todas as formas de regulamentação tinham objetivos de controlar a moral e a higiene. 

Resultado em descriminação em relação a essas mulheres e consequentemente a esses 

espaços eram incorporados no imaginário da população, essa prática definiam o lugar de 

cada um na sociedade e explicitavam quem era considerado normal e quem fugia da 

normalidade. A presença das prostitutas nas cidades era considerada forte, essas mulheres 

vão ganhando espaço nas discussões, virando alvo de insatisfação social por vários setores 

da sociedade. Fato que reflete no dia a dia na cidade de João Câmara nesse período. 

Atualmente existe uma quantidade razoável de pesquisas sobre a história do 

município de João Câmara. Em geral estes estudos estão relacionados às atividades sísmicas 

ocorrentes na região. Com isso, estudos referentes aos cabarés não fazem parte do discurso 

oficial da cidade.  

O modo de vida em sociedade é determinado através das relações sociais que os 

indivíduos começam entre si. A representação da mulher na sociedade brasileira foi 

construída historicamente e delineada de maneira paralela aos espaços habitados, às 

mulheres deveriam ocupar os espaços definidos pelo modelo burguês era uma 

“necessidade” domestica-la. Para tanto a Del Priore afirma que “seria interessante construir 

uma história: capaz de criar um entorno que nos ajude a compreender qual o efeito prático 

dessa avalanche de discursos sobre a vida da mulher ou quais as relações entre discursos e 

práticas.” (DEL PRIORE: 1998, p. 233). A maioria das mulheres foram conduzidas a ter uma 

postura que fosse modelo para as outras mulheres e para a sociedade. As prostitutas, por 

exemplo, eram consubstanciadas com outra realidade, ou seja, havia uma unificação que a 

identificava, como algo obsoleto que deveria ser destruído, retirado afastado. Portanto, para 

uma sociedade em progresso elas eram um atraso e um incomodo. Todo esse espaço de 

“modernidade e moralidade” não comportava essas mulheres indesejadas pela sociedade. 
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As mulheres que passaram a utilizar seu corpo como instrumento de prazer eram e são 

consideradas em sua maioria deformadoras da figura feminina. 

As cidades são narradas e, portanto estabelecem narrativas e elos entre verdades e 

inverdades, o visível passa a ser percebido e compreendido a partir das suas invisibilidades. 

Na década de 70, 80 e 90 os cabarés de João Câmara assim como de algumas outras cidades 

sofreram alterações com o processo de urbanização.  

Os “grandes” cabarés entraram em declínio com a urbanização. Esse foi um dos 

fatores essencial, isso se deu devido à localização geográfica em que se encontravam essas 

casas de tolerância. Os cabarés da cidade de João Câmara ocupava o que hoje é considerado 

o centro da cidade, porém anterior a isso a centralização da população se dava na Assunção 

que hoje fica bem distante do centro. Com as mudanças geográficas feitas através de leis 

orgânicas houve uma troca de ambiente o que era zona rural passou a ser centro e o centro 

virou zona rural isso com o advento da chegada da linha férrea.  Em pouco tempo, diversos 

investimentos passaram a ser realizados pela economia do algodão e do sisal.  Nesse 

instante, uma admirável cidade “nova” foi construída e as casas começaram a chegar e 

ficarem próximas dos cabarés o que causava insatisfação por parte das famílias que achavam 

que os cabarés e as prostitutas infligia a moral e contaminavam o espaço.  

Não obstante, a cidade iria mergulhar em transformações cotidianas com a instalação 

da estação ferroviária. A vinda dessa empresa de transporte modificou a dinâmica 

econômica da cidade que vivenciou mudanças urbanísticas, comerciais e, principalmente, 

nas atividades ligadas ao lazer, atividades essas que incluíam os cabarés. Nesse universo em 

transformação e, ao mesmo tempo conservador, já que houve mudanças sociais, a 

sexualidade e os cabarés reproduziam antagonismos. 

Esses espaços não eram mais vistos como lugar de divertimento, as prostitutas não 

se sentiam a vontade e nem os homens estavam satisfeitos com a exposição de sua figura 

agora visivelmente exposta, pois o numero de moradores na cidade aumentava, passaram a 

frequentar menos esses espaços, o que afetou a economia e funcionamento dos cabarés, 
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em consequência disso estes foram transferidos do centro da cidade para as margens das 

estradas, atualmente a BR 406 onde passou a funcionar os cabarés de maior porte. Já as 

prostitutas menos favorecidas fisicamente e economicamente emigraram para as áreas 

periféricas onde fundaram o que em João Câmara chama-se de “Gango”. 

Mediante a essas transformações se forma na cidade de João Câmara um “novo 

cenário”, e com esse novo cenário, diversas problemáticas. Os “gangos” tinham vários 

frequentadores, a maior parte pertencia à classe baixa, que gostavam das festas, jogos, 

diversão e do principal: mulher. O território de prazeres ilegítimos tornou-se um lugar de 

eventuais problemas. Dentre eles a insegurança e a proliferação de doenças. Era comum 

cenas de violência contra essas mulheres, sendo então tratadas como objeto apenas para 

satisfazer o desejo dos frequentadores. 

Alvos de insatisfação e de reclamação social acabaram por se confinar em espaços 

pouco habitados, os cabarés passou a ser tolerado, mais também passou a ser vigiado pela 

sociedade e pela policia local. Esses locais, nos quais se concentrava a prostituição de baixo 

custo, recebia maiores atenções por parte da polícia. Como esse ambiente era composto 

por populares, à polícia tinha motivos em dobro para vigilância dos focos de prostituição, 

uma vez que homens da classe baixa eram considerados tão suspeitos e perigosos quanto 

às prostitutas.  

Os inquéritos policiais compõem fonte importante para a compreensão do 

funcionamento dos cabarés. Nestes inquéritos podemos encontrar registros dos mais 

variados delitos previstos na lei. 

Em análise a estes documentos encontramos vários delitos ocorridos na década de 

80 nos baixos meretrícios. Em um dos inquéritos policiais encontramos a seguinte narrativa:  

 

Consta do presente Inquérito que por volta das 23; 45 horas do dia 10 do 

corrente mês de maio o individuo VALDOMIRO HONORATO LUCAS, 

conhecido por “VALDIR” na Rua da Esperança nesta cidade, no baixo 

meretrício, aplicou duas foiçadas na mundana FRANCISCA MIRANDA, 
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produzindo-lhe os ferimentos de natureza leve apontados 110 corpo de 

Delito de fls.20. O acusado foi preso em Flagrante, conforme auto/ constante 

de fls. 04. A vitima prestou declarações as fls. 11 foram ouvidas três 

testemunhas de fls. 17 a 19 e estão nos autos o boletim individual e a folha 

de antecedentes do acusado. O delito cometido pelo acusado está 

devidamente comprovado e assim remetam-se estes autos ao Exmo.Sr Dr 

Juiz de Direito desta comarca, indicando para serem arroladas na denuncia, 

as mesma testemunhas já ouvidas. Face ao resultado do corpo de delito, o 

acusado foi solto mediante a fiança de Cr$ 30.000 (Trinta Mil Cruzeiros). 614 

 

A reincidência desses homens que praticavam delitos era grande isso porque eles 

voltavam a frequentar os mesmos ambientes e a praticar os mesmo crimes. E dentro desse 

contexto que percebemos que a agressão moral, psicológica e física contra mulheres não 

era algo raro e nem distante da realidade.  

Diante disse percebe-se que os cabarés foram um problema para as cidades em 

transformações, eles eram considerados imorais, controlar as práticas desviantes e afasta-

los do meio urbano era inicialmente uma forma de solucionar o problema que havia se 

transformado. Tendo em vista que as práticas sexuais que não estão de acordo com os 

códigos de conduta logo eram inibidas.  

A documentação de um acervo constitui fator imprescindível para compreender 

algumas problemáticas existentes nos Inquéritos policias a vida pregressa e folhas de 

antecedentes ajudam a entender o que leva uma pessoa aparentemente normal sair da dita 

normalidade ultrapassar as regras em postas pela sociedade quebrar o padrão 

comportamental. Portanto procuramos usar a documentação policial, na perspectiva de 

entender a problemática desses crimes, os relatórios dos delegados e sargentos de polícia 

compõem fonte importante para a compreensão desse período caracterizado por vários 

acontecimentos entre eles a proliferação das zonas de meretrício bem como a frequência 

de pessoas nesses estabelecimentos. Estas fontes denunciam os problemas latentes nos 

                                                        
614 Relatório de Inquérito- incurso no Art. 110 do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido na cidade de João 

Câmara, no dia 27 de maio de 1985. 
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baixos meretrícios, e permitem observar através destes documentos uma cidade pouco 

conhecida nas histórias contadas pelos escritores bem como pelos moradores.  

É estranho como as pessoas viam a delegacia como espaço de solução de problemas 

e de mediação de conflitos, é perceptível isso quando começamos a ler os relatórios, e os 

autos de interrogatório, pessoas em busca de soluções para problemas que poderiam ser 

resolvidos no particular.  Percebe-se que o público e o privado estavam intrinsecamente 

associados. Podemos perceber que a ideia central é que a historia vivida não se constrói 

somente nas grandes estruturas sociais nem tão pouco com os heróis, mas também e 

principalmente nos acontecimentos diários e particular de cada sujeito, cada acontecimento 

contido nesses documentos transmitiu uma imagem diferente do passado conforme sua 

época e lugar. Estas fontes denunciam os problemas latentes nos baixos meretrícios, e 

permitem observar através destes documentos uma cidade pouco conhecida nas histórias 

contadas pelos escritores bem como pelos moradores.  

Com o declínio dos cabarés os problemas só aumentaram em torno da prostituta, se 

antes a prostituição era um meio para sobreviver agora era um empecilho na busca de novas 

oportunidades de emprego.  O que podemos compreender é o fato de que o mundo áureo 

da prostituição fica explícito, mas as relações de poder ficam implícitas pelas circunstâncias 

de silencio adotado em nome de uma falsa moralização. 

As prostitutas se envolviam em confusões diariamente, brigas por espaços, por 

clientes, por inveja, por dinheiro eram relatos comuns nos inquéritos policiais.  O modo de 

vida da prostituta é assumido e/ou percebido nesses relatos, que as evidenciam como 

desclassificada e/ou estigmatizada por fazerem parte dos cabarés, considerados antros de 

vícios. Constroem-se assim imagens diferenciadas das prostitutas, nos relatos é comum as 

descreverem como moradoras dos cabarés e qualifica-las como meretrizes, em certos 

inquéritos a palavra meretriz está escrita com letras másculas e em destaque, na tentativa 

de ressaltar de quem se trata.  
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 Anular o meretrício ou os conflitos oriundos deles era “impossível”. Portanto os 

policiais na tentativa de amenizar certos acontecimentos orientavam as prostitutas, a fim de 

combate certas imoralidades e salvaguardar a família e a sociedade dos malefícios que 

ocorriam próximos aos lares. Essas confusões causavam transtornos aos policiais que 

recebiam reclamações das famílias que os acusavam de não zelar pela ordem e de fazer vista 

grossa dos acontecimentos. As reclamações das famílias constam no livro de atas da 

delegacia de João Câmara, constando inúmeras queixas contra as prostitutas.      

   A polícia tentava desarticular os conflitos nos cabarés com a expectativa de 

amenizar os problemas dos cabarés e os problemas destes em relação às famílias que 

acusavam os policiais de não serem eficazes.  Portanto a rotina de uma meretriz não era tão 

fácil como consideraram alguns, elas eram a todo tempo alvo de vigilância social, violência 

física e moral. 

Inferiorizar, desmoralizar e marginalizar esses espaços era algo corriqueiro, essas 

eram características do processo de urbanização e modernização das cidades que se refletia 

de maneira distorcida, pois o que não se encaixava no padrão da cidade da época sofria 

preconceitos e era excluídos da sociedade. Assim pouco a pouco esses lugares foram sendo 

esquecidos e ficando a margem da historia da cidade. 

A investigação desta temática é muito mais ampla do que a apresentada aqui, quando 

nos desafiamos a investigar e problematizar este assunto em questão, sabíamos da 

complexidade e abrangência, mais também éramos cientes da importância de se construir 

uma história diferenciada das existentes em João Câmara, uma história vista por baixo.  

Nesta pesquisa a prostituição se revelou como um meio de sobrevivência, como uma 

alternativa, como uma precarização, como exploração, como uma violação, como um grito, 

como uma dor, como um mau uso do corpo, como vitimização, como uma consequência de 

uma desigualdade existencial e latente na sociedade. Percebe-se, nesse sentido, que varia a 

condição da mulher neste submundo. 
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 A nossa “viagem” na história das prostitutas foi prazerosa, percebemos que a 

sexualidade tem sido ao longo dos tempos um instrumento ideológico, político e social. As 

prostitutas foram penalizadas por discursos moralistas, que as tornou pecaminosas, sujas, 

vergonhosas, ameaçadoras... Vale salientar que os discursos médicos contribuíram para a 

construção desse imaginário. 

Além das prostitutas os cabarés merecem amplas discussões produzir e fazer circular 

sentidos sobre eles é montar um grande quebra cabeça com peças espalhadas.    Alvos de 

insatisfação e de reclamação social acabaram por se confinar em espaços pouco habitados, 

os cabarés passou a ser tolerado, mais também passou a ser vigiado pela sociedade e pela 

policia local.  

 A sexualidade foi valorizada como um segredo obscuro. Ela adotou medidas 

destinadas a descriminalizar as prostitutas. É claro que não podemos jogar toda a culpa na 

sociedade em geral uma vez que cada um de nós faz parte desse contexto. É preciso 

encarnar a possibilidade de uma sexualidade sem entraves, saber que cada pessoa faz uma 

escolha nem sempre considerada “certa” por alguns, por outro lado é decisiva na vida de 

quem escolhe.  Entretanto, atribuir a entrada e a permanência dessas mulheres no mundo 

da prostituição unicamente a questões de escolhas não seria justo, por trás de cada escolha 

há uma justificativa. Vale resaltar que apesar de todas as entraves, e depreciação e da 

desvalorização a prostituição ainda atrai mulheres que busca condições melhores de vida.  

 Em João Câmara tivemos a oportunidade de vivenciar um pouco do submundo dos 

cabarés, os relatos, os documentos, os inquéritos policiais contribuíram de forma 

significativa no desenrolar dos fatos aqui expostos. Não foi fácil reconstruir narrativas, mais 

foi gratificante saber o outro lado da história, desmistificar narrativas construídas em cima 

de pilares frágeis.  

 Compreendemos que o processo de urbanização foi sem duvidas excludente para 

alguns, isso porque o modelo de sociedade vigente não atendia a todos de forma igualitária. 

A linha férrea trouxe para João Câmara transformações nas relações sociais bem como no 
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espaço urbano. O aumento da população ocasionou a construção de novas moradias e 

consequentemente modificações no cenário urbano. Pois coibiu a liberdade dos cabarés, 

forçando-os a migrarem para as margens da cidade. Saindo então do centro, local onde se 

estabeleceram por anos, e fixaram nas periferias. Fato que ocasionou o seu declínio, pois 

passaram a serem vistos como lugares de violência, onde ocorriam fatos considerados 

desviantes. Assim, pouco a pouco a cidade tomou ares de cidade moderno, deixando a 

margens personagens importantes para a formação de sua história. 
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DO EXERCÍCIO FARMACÊUTICO A LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: AS 

AÇÕES MÉDICO-SANITÁRIAS NA CIDADE DO NATAL (1850-1889) 
 

Avohanne Isabelle Costa de Araújo615 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é fruto de uma pesquisa em andamento envolvendo a saúde pública na 

Cidade do Natal, durante o Segundo Reinado. A discussão que norteará este trabalho parte 

da seguinte problemática: de que maneira os saberes e ações médico-sanitários moveram 

as transformações do espaço público da Cidade do Natal? Para dar conta dessa 

problemática, partimos dos seguintes objetivos: discutir a fiscalização e regularização do 

exercício médico e farmacêutico e a intervenção nos espaços públicos da Cidade do Natal, 

pautadas pelos ideais do higienismo.  

A justificativa em estudar o Segundo Reinado se explica por três fatores: o primeiro 

diz respeito à diversidade de fontes que temos para compreender as transformações no 

espaço público da Cidade do Natal, relacionadas a limpeza e higiene, com a construção do 

cemitério do Alecrim e do Hospital de Caridade. As fontes que dispomos para este período 

são, em sua maioria, documentos estatais como os relatórios dos Presidentes de Província 

do Rio Grande do Norte, atas, códigos de posturas da Câmara Municipal da Cidade do Natal 

e, por fim, da Inspetoria de Saúde Pública.  

O segundo fator que elegemos para justificar o recorte temporal diz respeito à a Junta 

Central de Higiene Pública, órgão criado pelo Governo Central em 1850, para regularizar o 

exercício médico e farmacêutico na capital do Império e nas demais províncias, através de 

Comissões e Provedorias de Saúde Pública616. A criação do decreto nº 828, de 29 de 

                                                        
615 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Orientador: Muirakytan Kennedy de Macêdo. Email: avohanneu@yahoo.com.br.  
616 De acordo com os artigos 2° e 3° do referido decreto, as províncias do Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia 

e Rio Grande do Sul teriam as Comissões de Higiene Pública, compostas por três membros, nomeados pelo 

Governo provincial e nas demais Províncias haveriam somente Provedores de Saúde Pública. As comissões 

mailto:avohanneu@yahoo.com.br
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setembro de 1851 que rege este órgão, é fundamental para entendermos como se deu esse 

processo de regularização na Cidade do Natal, que ficou a cargo da Inspetoria de Saúde 

Pública.  

O terceiro fator diz respeito as discussões que aparecem durante o Segundo Reinado 

no campo médico sobre as concepções de higiene a serem aplicadas no espaço urbano, 

como forma de diminuir as constantes epidemias que apareciam na Cidade do Natal, 

principalmente com a construção do Hospital de Caridade (1856), do Cemitério do Alecrim 

(1856) e promover a limpeza das ruas, postuladas nos Códigos de Posturas da cidade.617 

Todas essas mudanças no espaço urbano justificam-se pelas teorias médicas sobre os 

miasmas, o contágio e a infecção, às quais serão explicadas ao longo deste artigo. 

Ao tratar das transformações ocorridas na Cidade do Natal pautadas pelo higienismo, 

e como as fontes que compõem o nosso trabalho são de cunho estatal, pensamos essas 

transformações na perspectiva do espaço público, tanto em sua materialidade, enquanto 

objeto da intervenção humana quanto em sua concepção sociológica, ou seja, as relações e 

ações das autoridades provinciais e municipais com este espaço, modificando-o.618 Essas 

relações se dão, principalmente na tentativa fiscalização do exercício médico e farmacêutico 

e nas ações que viessem a tornar este espaço salubre.   

                                                        
seriam compostas pelos Comissários Vacinadores provinciais, os Provedores de saúde dos portos e delegados 

do cirurgião-mor do Exército, caso houvesse estes cargos. Os provedores de saúde pública seriam escolhidos 

destas três classes. BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de Setembro de 1851, Manda executar o regulamento da 

Junta de Hygiene Publica, Arts. 2° e 3°. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-

1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 18 dez. 2014. 

Estes órgãos teriam a função de fazer valer o decreto, principalmente na fiscalização do exercício médico e 

farmacêutico, inspeção dos portos, vacinação e ações sanitárias pela cidade e, por fim, inspeção dos 

medicamentos. Mesmo a legislação denominando que nas demais províncias existiriam as provedorias, na 

Cidade do Natal, o órgão responsável por executar as funções que mencionamos acima chamava-se Inspetoria 

de Saúde Pública. 
617 Para o recorte temporal definido em nossa pesquisa, encontramos somente um Código de Postura da 

Cidade do Natal, do ano de 1853. Mesmo assim, essa postura nos dá uma noção do que, no cotidiano dessa 

cidade, era feito em relação à limpeza pública ou pelo menos, o que ditava estas Posturas Municipais. 
618 ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. O Pântano e o Riacho: a formação do espaço público no Recife do 

século XIX. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. p. 11. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825-publicacaooriginal-81781-pe.html
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Estas ações vão acontecer num período em que as condições de saúde pública na 

Província do Rio Grande do Norte não eram as melhores possíveis. Caracterizada por ser 

uma província paupérrima em suas rendas provinciais e pouco produtiva, tal situação 

provocava pouco investimento em saúde pública. Além disso, tinha o agravante de ser 

atacada por constantes epidemias de febre amarela, cólera e varíola, obrigando as 

autoridades provinciais pedirem ajuda à outras províncias vizinhas como Pernambuco619, 

assim como o Rio de Janeiro, principalmente de vacinas para combater a varíola.620  

Até antes de 1856, a Cidade do Natal não dispunha de um cemitério e nem de um 

hospital que pudesse abrigar os doentes acometidos por estas moléstias, fazendo com que 

a prática de enterramentos no interior das igrejas tornasse mais frequente. Quanto aos 

pobres acometidos por moléstias, os presidentes de província optavam por outras medidas 

como construir ranchos destinados à abrigar estes doentes. Mesmo com a construção do 

Hospital de Caridade, estes ranchos ainda eram construídos, como é caso do rancho 

denominado de Refoles, com o intuito de abrigar pessoas vítimas da varíola.621 

Vemos, portanto, que as ações promovidas por estas autoridades provinciais e 

municipais são no sentido de minimizar os efeitos provocados por estas epidemias. Em meio 

à estas condições referentes à saúde pública, há uma tentativa de sistematizar as ações tanto 

no espaço público quanto no exercício em si dos médicos e farmacêuticos. Para entender 

estes dois aspectos, dividiremos o artigo em duas partes: na primeira, intitulada de A 

                                                        
619 PROVINCIAL Presidential Reports (1830-1930): Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte (Província) 

Presidente Oliveira Junqueira. Relatório... 28 de abril de 1860. p. 2. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 18 dez. 2014.  
620 PROVINCIAL Presidential Reports (1830-1930): Rio Grande do Norte. Relatorio que á Assembléa Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte apresentou no dia 14 de fevereiro de 1859, por occasião de sua installação 

o exm. sr. presidente da provincia, doutor Antonio M.N. Gonçalves. Maranhão, Typ. Commercial de Antonio 

Pereira Ramos d'Almeida, 1859. Saúde pública: p. 9. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 18 dez. 2014.  
621 PROVINCIAL Presidential Reports (1830-1930): Rio Grande do Norte. Relatório com que o Exm. Sr. Dr. Pedro 

de Barros Cavalcante de Albuquerque passou no dia 17 de fevereiro de 1870 a administração da Província do 

Rio Grande do Norte ao 3° Vice-Presidente o Exm. Sr. Dr. Octaviano Cabral Raposo da Camara. Saude Publica: 

p. 5. Disponível em: < http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 18 dez. 2014. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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fiscalização do exercício médico e farmacêutico na Cidade do Natal, explicaremos como a 

Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do Natal fazia a fiscalização das farmácias e como 

este órgão utilizava-se do decreto nº 828, de 29 de setembro de 1851 (Junta Central de 

Higiene Pública) para reafirmar essa fiscalização. Na segunda parte, intitulada de As 

transformações no espaço público da Cidade do Natal: limpeza pública e a construção do 

cemitério e o hospital de caridade, veremos como a Cidade do Natal passou por 

transformações espaciais no que diz respeito a tornar o espaço público salubre, com a 

limpeza das ruas, a construção do cemitério e do Hospital de Caridade. 

 

A FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO MÉDICO E FARMACÊUTICO NA CIDADE DO NATAL 

Como mencionamos na introdução deste artigo, as condições de saúde pública na 

Cidade do Natal, durante o Segundo Reinado não eram satisfatórias. Como as medidas de 

saúde pública destinadas aos pobres eram mais recorrentes durante o período epidêmico, 

exceto a vacinação, que os Presidentes da Província do Rio Grande do Norte tentavam 

propagá-la por toda a província, acreditamos que a população utilizava-se de outras formas 

para curar as suas moléstias. 

Isso fica mais evidente quando o Presidente de Província do Rio Grande do Norte, 

José Joaquim da Cunha, no ano de 1852, enfatiza em seu relatório que, além da pouca 

disponibilidade de recursos, a população sujeitava-se a curar suas moléstias com os 

charlatães “ávidos de lucro” e pessoas “privadas de conhecimentos profissionais.”622  

O que podemos perceber no discurso dessa autoridade provincial é que ele considera 

o charlatão o indivíduo que não tem conhecimento médico para curar moléstias, mas ele 

não especifica quem eram estes charlatães. Estudos que tratam de outras realidades do 

                                                        
622 Falla dirigida á Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1852 pelo illm. e. exm. sr. Presidente da provincia, o doutor Joze Joaquim da Cunha. Rio Grande do Norte, Typ. 

de J.M. Navarro, 1852. Estado sanitario e outros objetos, p. 7. Disponível em: < 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. > Acesso em: 18 dez. 2014.  

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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Império já mostram com mais clareza quem os médicos e as autoridades municipal e 

provincial considerava um charlatão.  

Gabriela dos Reis Sampaio, ao estudar as diferenças nas práticas médicas no Rio de 

Janeiro, menciona que o termo charlatão era utilizado pelos médicos que atuavam na 

referida cidade para caracterizar os curandeiros, sangradores, parteiras e ervateiros “que 

produziam remédios e não revelavam suas fórmulas” e “que agia sempre de má-fé, 

enganando as pessoas para enriquecer.”623  

Somando-se aos hábitos da população em procurar outros meios curativos e, com a 

criação da Junta Central de Higiene Pública, a Inspetoria de Saúde Pública da Cidade do 

Natal atuou durante o Segundo Reinado de maneira mais efetiva na fiscalização do exercício 

médico e farmacêutico.  

A Inspetoria foi o órgão encarregado de fazer essa fiscalização, instituída pelos artigos 

que compunham o decreto que regia a Junta. A regularização dos profissionais tanto da 

medicina quanto de farmácia deveriam ser feitas pelos inspetores de saúde pública. Ao se 

dirigirem ao funcionário da inspetoria, os profissionais se matriculavam e as seguintes 

informações ficavam registradas no livro de matrículas: nome do indivíduo, a profissão que 

exercia e a corporação que o conferiu. Depois de colher estas informações, o inspetor 

lançava no verso do diploma o visto e assinava, permitindo, portanto, que médicos e 

farmacêuticos exercessem a profissão na cidade.624  

Depois de realizadas as matrículas, o inspetor de saúde pública através de ofício, 

solicitava às câmaras municipais o envio de listas com os nomes dos profissionais que a 

referida instituição havia matriculado625, como fez o inspetor Dr. Thomas Cardoso de 

                                                        
623 SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferenças medicinas no Rio de Janeiro Imperial. 

São Paulo: Unicamp, 2001. p. 53. 
624 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 28. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2014. 
625 Idem, Art. 32. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
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Almeida no dia 20 de dezembro de 1852. 626 Feito isso, juntavam-se as informações colhidas 

da Câmara Municipal e da Inspetoria e formava-se a matrícula provincial.627 

 E o que acontecia com os médicos e farmacêuticos que não faziam este 

procedimento? De acordo com o decreto, os que não estivessem matriculados nas 

respectivas inspetorias tinham até três meses para cumprir estes procedimentos. “Igual 

prazo fica concedido aos que para o futuro houverem de receber diplomas, devendo o prazo 

ser contado do dia em que o receberão, ou da chegada à respectiva Província.”628 

Tendo em vista todos estes procedimentos, os inspetores partiam para a fiscalização 

das boticas. No cotidiano dessa fiscalização, ainda conseguimos encontrar três termos de 

fechamento de botica, documento este em que o inspetor de saúde pública, juntamente 

com o secretário e duas testemunhas diziam se as boticas estavam legalmente aptas para 

funcionarem. Caso contrário, o termo era lavrado com as infrações que os farmacêuticos 

cometeram e, consequentemente, que os obrigou a fechar este estabelecimento.  

No dia 12 de setembro de 1861, o Inspetor de Saúde Pública, Dr. Firmino José Doria 

enviou um comunicado à Câmara Municipal da Cidade do Natal, informando que as boticas 

não estavam legalmente habilitadas para o exercício da farmácia. Neste sentido e cumprindo 

o que ditava o decreto nº 828, solicitava que a Câmara cessasse o exercício farmacêutico 

nestes estabelecimentos, enquanto os profissionais não se mostrasse habilitados para tal. 

Além disso, requisitou da instituição camarária que o secretário da municipalidade lavrasse 

o termo de fechamento das boticas.629 

                                                        
626 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2, Inspetoria da Saúde Pública – Ao secretário apresentar a lista pedida com 

urgência, 20 de Dezembro de 1852. 
627 Ibidem, Art. 33. 
628 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 35. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2014. 
629 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria de Saúde Pública (1852-1861). Inspectoria da saude publica, 

Natal 12 de setembro de 1861. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
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Após o envio desse comunicado, o mesmo inspetor no dia 16 de setembro de 1861, 

juntamente com João Maximo dos Santos, então secretário da Câmara Municipal, fecharam 

as boticas dos seguintes farmacêuticos: Miguel Ferreira de Mello, Fructuoso Pereira Freire e 

Joaquim Miguilino de Sousa Santiago.630 As três boticas631 ficavam localizadas no bairro da 

Ribeira. O motivo dado pelo inspetor para autorizar o fechamento das boticas dos três 

farmacêuticos foi o fato dos farmacêuticos não terem apresentado os seus diplomas na 

Inspetoria de Saúde Pública, de acordo com o artigo 28, do Decreto n° 828 de 29 de 

setembro de 1851.632  

Dos três termos citados, o que se refere a Fructuoso Pereira Freire apresentava um 

diferencial. O farmacêutico foi intimado pelo inspetor de saúde pública Firmino Jose Doria, 

por ter apresentado uma carta de pharmacia, passada pela Câmara Municipal de Goiana, a 

qual não tinha validade para a instituição camarária da Cidade do Natal. 633  

Provavelmente, o farmacêutico supôs que a carta passada por outra câmara municipal 

que não a da Cidade do Natal, desse a validade ou fosse desnecessária a sua presença na 

Inspetoria. Inclusive há um artigo no decreto, que deixa claro que, se a matrícula for feita 

uma vez não é necessário fazer outra, mas se a mudança for de uma província para outra, 

“a autoridade que procedeo à matricula ou da Provincia em que se achava porá hum – passe 

– nas costas do diploma, que servirá para melhor provar a identidade da pessoa e legitima 

posse do diploma.”634 Essa explicação se torna mais válida ainda, quando no dia 21 de 

                                                        
630 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saude Publica (1852-1861). Termo de feichamento da botica 

de Miguel Ferreira de Mello; Termo do feixamento da botica de Fructuoso Pereira Freire; Termo do feichamento 

da botica de Joaquim Miguilino de Sousa Santiago. 
631 Local onde se vendia e manipulava remédios. Para mais informações, vide EDLER, Flávio Coelho. Boticas & 

pharmácias:  uma história ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2006. p. 67. 
632 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 28. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2014. 
633 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saude Publica (1852-1861). Termo do feixamento da botica 

de Fructuoso Pereira Freire.  
634 BRASIL. Decreto n° 828, de 29 de setembro de 1851, art. 31. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825 

publicacaooriginal-81781-pe.html>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-828-29-setembro-1851-549825%20publicacaooriginal-81781-pe.html
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outubro de 1861, o inspetor Firmino José Doria emitiu o seguinte um comunicado à Câmara 

Municipal da Cidade do Natal, informando que a infração cometida pela farmacêutico havia 

sido retirada, pois o mesmo conseguiu provar que estava apto a exercer a profissão.635 

 

AS TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DO NATAL: LIMPEZA 

PÚBLICA E A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E O HOSPITAL DE CARIDADE 

Como vimos acima, uma das ações promovidas na Cidade do Natal em relação à 

saúde pública, foi a fiscalização do exercício médico e farmacêutico. Agora veremos como 

as ações médico-sanitárias modificaram o espaço público, levando em consideração a 

limpeza pública e construção de obras destinadas à saúde pública. 

Ao discursar sobre as condições de saúde da Província do Rio Grande do Norte, o 

Vice-Presidente João Carlos Wanderley expõe no final do seu relatório uma importante 

informação: as reflexões do médico encarregado de cuidar da saúde da população de toda 

a província, mencionado que, em termos climáticos, a Cidade do Natal estava situada muitos 

metros acima da superfície do mar, proporcionando que os ventos circulasse e, assim 

refrescava e purificava o ar, tornando o clima saudável.636 Esta parte do relatório revela o 

pensamento e as concepções do profissional da saúde sobre as condições sanitárias da 

Cidade do Natal no ano de 1850.  

Em seu discurso, menciona que a Ribeira era um bairro pouco arejado e isso não 

permitia que os bons ventos circulassem e em períodos chuvosos acumulava água, causando 

inundações, o que não acontecia no bairro alto, onde os ares não tinham barreiras para 

circular e, consequentemente, o risco de propagação epidêmica era bem menor.637  

                                                        
635 GOVERNO MUNICIPAL – FASE 2. Inspetoria da Saúde Pública (1852-1861). Inspectoria de saude publica do 

Rio Grande do Norte. 21 de Outubro de 1861. 
636 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte 

pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 11. 
637 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte 

pelo Exm. Primeiro vice-presidente da Província João Carlos Wanderley no dia 3 de maio de 1850. Saúde 

pública, reflexões: p. 11. 
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Essa discussão suscita para além das questões topográficas, e passa para as 

atribuições de valores espaciais.638 Tanto as mazelas quanto as boas condições climáticas 

estão muito bem definidas e representadas espacialmente através das categorias de alto e 

baixo. Para o médico, o logradouro denominado Ribeira, parte baixa da Cidade do Natal era 

onde se concentrava a miséria e pobreza aliada a uma alimentação escassa da população, 

aumentando ainda mais os riscos de propagação de doenças. Já a parte alta era onde, em 

termos de saúde, os bons ares permitiam melhor bem-estar aos que nela habitavam. Esta 

discussão nos leva a um debate que foi muito comum entre os médicos no século XIX: as 

teorias do contágio e infecção.  

A teoria do contágio definia que a doença podia ser transmitida de pessoa a pessoa, 

através do contato físico (direto) ou através do toque em objetos contaminados pelo doente 

ou da respiração do ar que os rodeava (indireto) .639 Os infeccionistas defendiam que a 

doença era contraída por “miasmas mórbidos”640, através de substâncias animais e vegetais 

em estado de decomposição e isso alterava o ar ambiente. 

Toda essa concepção, fazia com que os vereadores da Câmara Municipal da Cidade 

do Natal vissem a necessidade de manter as vias públicas limpas. Isso fica perceptível tanto 

pelo discurso do médico citado anteriormente quanto nas Posturas Municipais da Cidade 

do Natal, de 8 de fevereiro de 1853 sob o título de “Dos defferentes objetos que incomodam 

e prejudicam ao público.” De acordo com o artigo 1º dessa postura, não era permita a 

                                                        
638 O geógrafo Yi-fu Tuan menciona que, em muitas culturas, os valores espaciais alto e baixo tem conotações 

positivas e negativas. O geógrafo nos mostra que nestes valores espaciais a concepção que predomina é a de 

que o alto estão relacionadas a palavras como “superior”, “excelso” e “grande”. Não é à toa que os principais 

prédios de uma cidade se destacam na paisagem urbana em sua parte mais alta. Já baixo é equivalente a 

palavras como “inferior” e “pequeno”. Vide Espaço e lugar, 1983, p. 42. 
639 A definição sobre a teoria do contágio e da infecção encontram-se em: CHALHOUB, Sidney. Febre Amarela. 

In: Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 64 e PORTER, 

Roy. O laboratório. In: Das tripas coração: uma breve História da Medicina. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 108. 
640 Os miasmas são descritos como “emanações nocivas, que corrompiam o ar,” e atacavam o corpo humano, 

causando doenças. Acreditava-se que originavam de regiões pantanosas e próximas de lugares alagados e as 

principais medidas de controle dessas emanações era combater os pântanos, focos que propiciassem a sujeira 

e manter locais como hospitais, cemitérios e matadouros longe das habitações. Op. cit, 1890: p. 421. 
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criação de cabras e porcos nas ruas da cidade “sob pena de serem tomados e vendidos em 

salão.”641  

Para estas autoridades camarárias, os animais soltos podiam comprometer a 

salubridade das ruas da cidade, uma vez que os animais ao fazerem as suas necessidades 

fisiológicas nas vias públicas prejudicavam a limpeza das ruas.642 Portanto, estas posturas 

nos dão uma dimensão do que, aos olhos do Estado, era necessário para tornar a Cidade do 

Natal salubre e ordenada, no qual impunha um policiamento sanitário que visava 

estabelecer normas reguladoras.643  

Além das demandas sobre a limpeza do espaço público, as obras também elencavam 

a lista de reclamações por parte das autoridades provinciais. Para este artigo, 

mencionaremos somente a construção do Cemitério do Alecrim e do Hospital de Caridade. 

A construção do cemitério foi mencionada pela primeira vez no Relatório do 

Presidente de Província Cazimiro José de Moraes, no ano de 1847. Seu intuito era acabar 

com os enterramentos no interior das igrejas que, no dizer dessa autoridade provincial, 

tinham se tornado “fócos de peste,” mas não se atrevia a fazer, “não pela oposição que a 

ignorância e os preconceitos soem fazer instituições novas, por mais profícuas e belas que 

sejam, mas pela ineficiência das rendas provinciais.”644 Que oposição era esta? Em grande 

parte os obstáculos que ele menciona eram de ordem religiosa, pois a Igreja resistia a perder 

espaços sacramentais, além de perder o monopólio sobre os sepultamentos.  

                                                        
641 POSTURAS da Câmara Municipal da Cidade do Natal, 1853. Título 1.° dos defferentes objetos que 

incomodam e prejudicam ao publico. 
642 Situação semelhante também podia ser encontrada no mesmo período em Recife. Animais como cabras, 

porcos e carneiros andavam soltos pelas ruas, fuçando os monturos que ficavam em terrenos vazios, nos 

alagados e cais, comprometendo a higiene recifense.ARRAIS, Raimundo. O médico e as náiades. In: O pântano 

e o riacho: a formação do espaço público no Recife do século XIX. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004. 

p.408. 
643 CORBIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 133. 
644 RIO GRANDE DO NORTE. Discurso apresentado pelo Ilustríssimo e excelentíssimo senhor Doutor Cazimiro 

José de Moraes Presidente da Província do Rio Grande do Norte na abertura da segunda sessão da sexta 

legislatura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 7 de setembro de 1847.  
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No entanto, desde a primeira metade do século XIX, principalmente na comunidade 

médica, já era cada vez mais comum a resistência aos enterramentos no interior das igrejas, 

ou mesmo em logradouros próximos a habitações no espaço urbano, visto que traziam 

sérios riscos à saúde pública. Determinados saberes médicos pautados na teoria miasmática 

acreditava que estes eflúvios pestilenciais645 que saíam dos cadáveres afetavam o ar dos que 

frequentavam a igreja, sendo um dos principais responsáveis pelas doenças.  

Mesmo com a crescente consciência pela proibição do sepultamento de cadáveres 

no interior dos templos, só em 1851 o cemitério voltou a ser pauta de mais um relatório das 

autoridades provinciais. Nesse documento há a informação de que a Câmara Municipal da 

Cidade encontrava dificuldades em escolher o local de construção, visto que “todos os 

apontados para esse fim apresentam o inconveniente de estar ou muito próximos ou mui 

distantes, ou finalmente do lado dos ventos mais reinantes.”646 

Essa dificuldade na escolha do local era coerente com o pensamento médico da 

época e do que já discutimos sobre os miasmas e as teorias do contágio e infecção. 

Construções como cemitérios, hospitais e matadouros deveriam ficar afastados da cidade, 

criando portanto, uma nova geografia médica.647 

A geografia e topografia médicas eram tratados surgidos ainda no século XVIII na 

Europa com o intuito de analisar e observar o espaço urbano, mantendo a relação entre os 

ambientes natural e construído e a origem de enfermidades. Estes tratados tinham o intuito 

                                                        
645 Eflúvios pestilenciais, emanações, gases ou vapores pútridos e humores fétidos, todos são nomes dados 

aos miasmas. REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2009. p. 235. 
646 RIO GRANDE DO NORTE. Falla dirigida a Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte na sessão 

ordinária do anno de 1851 pelo Ilustrissimo Presidente da Provincia o doutor José Joaquim da Cunha. 

Salubridade pública, p. 7-8.  
647 FERREIRA, Angela Lúcia de Araújo; EDUARDO, Anna Rachel Baracho; DANTAS, Ana Carolina de Carvalho 

Lopes. Geografias e topografias médicas: os primeiros estudos ambientais da cidade concreta. Investigaciones 

Geográficas, Boletín Del Instituto de Geografía,UNAM. No. 52, 2003, pp. 83-98. 
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justamente de afastar estas construções que traziam riscos à saúde da população, evitando 

moléstias.648 

O cemitério foi finalmente construído em 1856.  Ficava fora do ambiente urbano. A 

distância do novo logradouro era patente através do Presidente de Província Bernardo de 

Passos que menciona em seu relatório - seção Obras Provinciais - que a distância existente 

entre o cemitério e a Cidade exigia um carro fúnebre para o transporte dos corpos até a 

necrópole. O referido transporte foi importado da Província de Pernambuco e custou à 

Província do Rio Grande do Norte a quantia de setecentos e cinquenta mil réis.649  

A construção do cemitério foi movida por uma epidemia de cólera que assolou a 

Cidade no mesmo ano. A propagação epidêmica fez a autoridade provincial ter maior 

legitimidade para proibir a prática de enterramentos nos templos. Devido a construção do 

Hospital de Caridade ter sido realizada na mesma época, os materiais não foram suficientes 

para a edificação do cemitério. O presidente relata que mandou “[...] cercar de madeira, e 

preparar uma porção de terreno, no logar destinado para o cemitério, aonde se fizessem os 

enterramentos, no que se gastou a quantia de 200$000 reis, sendo este serviço arrematado 

em hasta pública.”650  

Depois de construído, o logradouro ficou sob a administração da Câmara Municipal 

e havia um administrador que ficava responsável por enviar relatórios aos Presidentes de 

Província, informando o número de corpos enterrados e as condições estruturais do 

cemitério.651 

                                                        
648 Op. cit., 2003. 
649 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório...1856. Obras provinciais, p. 17. 
650 Idem, p. 12. Caso semelhante ocorreu também no Seridó, século XIX que, devido uma epidemia de cólera 

foi necessária a construção de um cemitério. Vide. SILVA, Rosinéia Ribeiro de Almeida. O Seridó em tempos de 

cólera: doenças e epidemias na segunda metade do século XIX. Caicó, RN. 2003. 64f. (trabalho de conclusão 

de curso). Curso de História, UFRN.  
651 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior Presidente da 

Província do Rio Grande do Norte apresentou a respectiva Assembleia Legislativa Provincial, na sessão 

ordinária de 1861. Negócios municipais, p. 25. 
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Dentre as obras referentes à saúde pública, a mais citada nos Relatórios dos 

Presidentes de Província foi o Hospital de Caridade. Tal frequência se deveu às dificuldades 

de rendas para erguer suas paredes, em um período especialmente dramático em razão do 

número alarmante de vítimas acometidas pelo cólera. O estabelecimento de assistência à 

saúde só veio a ser de fato edificado no ano de 1856, tornando-se, “o primeiro 

estabelecimento deste gênero no Rio Grande do Norte”.652 Pelas descrições do Presidente 

Bernardo de Passos, o hospital tinha dimensões modestas, visto que tinha capacidade para 

atender “quarenta pacientes do sexo masculino e outros tantos do feminino.”653 O 

presidente assim registrou a morosidade da construção:  

 

fiz construir primeiro uma casa de oitões, aonde deviam ser recolhidos os 

doentes; e depois annexar-lhe duas tacaniças, em que foram acomodados os 

repartimentos necessários ao hospital. A maior actividade possível foi 

desenvolvida na construção desta obra: empregaram-se nella todos os 

pedreiros, e quase todos os carpinteiros da cidade; e não obstante ter 

comprimento 176 palmos e 53 de largurea; ter-se-ia acabado em menos de 

dous meses e meio, si a falta de tijolo de ladrilho, de algumas portas e janelas, 

não tivessem feito parar a obra já no fim.654  

 

Com essas características, o Hospital de Caridade - assim como o cemitério - foi edificado 

em lugar afastado do perímetro urbano, na parte baixa da cidade: a Ribeira, na antiga Rua 

da Salgadeira.655 Essa primeira experiência hospitalar não tinha o caráter terapêutico a que 

damos a esse tipo de instituição, mas sim de acolher os mais de dois terços da população 

pobre.656 

                                                        
652 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório...1856. Salubridade pública, p. 12. 
653 Idem. 
654 Op. cit, p. 11-12. 
655 SILVA, Rodrigo Otávio da. Sair curado para a vida e para o bem: diagramas, linhas e dispersão de forças 

no complexus nosoespacial do Hospital de Caridade Juvino Barreto (1909-1927). Dissertação (Mestrado em 

História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa 

de Pós-Graduação em História, Natal, 2012. p. 48. 
656 Assim informa o Presidente de Província do Rio Grande do Norte, Bernardo de Passos. 1856: p. 11. 
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Tal prevenção em termos morais era expresso na figura dos hospitais no século XIX 

como lugares de prática da caridade – daí o nome que estas instituições tinham -, acolhendo 

os pobres que eram acometidos por doenças. O historiador inglês Roy Porter menciona que 

na Europa, no período do Oitocentos, os hospitais “começam a se transformar na usina 

médica [...] e seriam os lugares por excelência na observação das doenças, exibidas aos 

estudantes de medicina.657” No Brasil, tal transformação era vagarosa.  

Os funcionários que trabalhavam na instituição hospitalar eram: um administrador, 

um amanuense, um enfermeiro, uma cozinheira, um servente e um médico. O primeiro 

ganhava 300$000 reis, o segundo 10$00 mensais e a terceira uma diária de 640 réis. “Os 

demais empregados, que são igualmente praças de polícia, nenhuma vantagem recebiam 

além de seu soldo.”658  

As duas obras ligadas à saúde pública, o hospital e o cemitério, e a tentativa de manter 

a higiene e salubridade da cidade de maneira ordenada, mostram os limites estatais de 

intervenção urbana. A concepção de espaço terapêutico, ou seja, destinado ao tratamento 

da população, influenciou na maneira de separar o que representava perigo, e, 

consequentemente, ia de encontro ao discurso higienista de manter a limpeza e o 

ordenamento urbano da Cidade do Natal.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, tanto a problemática quanto os objetivos propostos foram 

alcançados neste artigo, uma vez que conseguimos explicar como as ações médicos-

sanitárias transformaram o espaço público com a limpeza das ruas, construção do cemitério 

e do Hospital de Caridade.  

                                                        
657 PORTER, Roy. O hospital. In: Das tripas coração: uma breve história da medicina. Rio de Janeiro: Record, 

2004: p. 175 e FOUCAULT, Michel. O nascimento do hospital. In: Microfísica do poder. 21.ed. Rio de Janeiro: 

edições Graal, 1979. p. 99-111.  
658 RIO GRANDE DO NORTE. Relatório apresentado pelo presidente Olinto Meira à Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte, em sessão de 1863. Hospital de caridade, p.  74. 
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Todas estas transformações no espaço nos permite perceber que os saberes médico-

sanitários do século XIX, influenciaram na maneira como estas obras estavam constituídas 

espacialmente, ficando afastadas da cidade para impedir que houvesse a propagação de 

doenças na população que estava sadia. Vimos também, que uma das maneiras de 

promover a limpeza pública era instituindo, através das Posturas Municipais, a proibição de 

certas práticas, como a criação de animais nas ruas. 

Outra ação médica-sanitária promovida na Cidade do Natal que discutimos neste 

artigo, foi a fiscalização do exercício médico e farmacêutico. As péssimas condições de saúde 

pública em toda a Província do Rio Grande do Norte, somada às poucas rendas provinciais 

faziam com que a aplicação dessa renda ocorresse em surtos epidêmicos. Neste sentido, a 

população mais pobre acabava por se valer de outras práticas para curar suas moléstias. Em 

virtude disso, e com a criação da Junta Central de Higiene Pública, a Inspetoria de Saúde 

Pública da Cidade do Natal começou a atuar de maneira mais pontual na fiscalização das 

práticas médica e farmacêutica como forma de regularizar este exercício e, de certa forma, 

minimizar as diversas práticas de cura, o que, no fim das contas, não acontecia, pois mesmo 

com essa regularização, a população mais pobre não podia ter acesso aos medicamentos 

que eram vendidos nas boticas que existiam na cidade. 
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TODOS OS THILHOS LEVAM A LAJES: HISTÓRIA DO TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO EM UMA CIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE(1918 -1998) 
 

Maria do Socorro dos Santos659 

Rosenilson da Silva Santos660 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN 

No início da formação histórica de Lajes, nos idos de 1825 (SILVA, 2008, p. 11), havia 

apenas uma pequena fazenda de gado que pertencia a Francisco Pedro de Gomes Melo661, 

em uma área de clima seco, mas agradável. Paulatinamente a área foi se constituindo como 

um ponto estratégico na passagem para os sertões do oeste da província do Rio Grande do 

Norte, servindo de ponto de apoio nas idas e vindas das pessoas que viajavam para Ceará-

Mirim e Natal transportando mercadorias. Sobre esse aspecto, vejamos o que afirma Luiz da 

Câmara Cascudo: 

 

Era, funcionalmente, passagem para o sertão do oeste, ida e vinda, rumo ao 

Ceará-Mirim e à cidade do Natal, algodão, carne seca, bodes, miunças, gado 

em pé, tangido pelos vaqueiros, aboiando nos tabuleiros do Açu e Angicos. 

As Lajes, forçosamente, tornaram-se ponto de encontro, para descansar, 

milhar a burra baixeira, refrescar o comboio carregado. (CASCUDO, 1968, p. 

203). 

 

Desse modo, esta fazenda localizada em um espaço estratégico entre os sertões da 

capitania e o seu litoral, como relata Luiz da Câmara Cascudo, por volta de 1825 apresenta 

os primeiros sinais de povoamento naquela territorialidade. A paisagem marcada “pela 

abundância de penedos e lajedos” receberia o nome de Lajes. O autor supracitado ressalta 

                                                        
659 Graduanda do 8º período de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 
660   Atualmente está ligado aos Departamentos de História das referidas instituições : UFRN e UERN. 
661 No Livro Lendas de Pedras Histórias e Estórias de Lajes da autora Vitória Avelino produzido em 2008  é 

apresentada uma breve biografia de quem foi Francisco Pedro de Gomes Melo. Segundo ela foi responsável  

por povoar Lajes na época “as Lages” por volta de 1894. 
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ainda que “apesar das estiagens desoladoras”, aquelas terras se apresentavam como 

excelentes para “pastorícia pela abundância das pastagens” e por este mesmo motivo, aos 

poucos foi sendo povoada.  

Investigando outras fontes de informação que pudessem acrescer, contrapor ou 

confirmar o que a historiografia cascudiana sublinhou a respeito de Lajes, localizamos um 

DVD, produzido pela Oficina de tecnologia Educacional da UFRN, organizado em outubro 

de 2005, coordenado pelo antropólogo e professor João Batista Cortez. O material que 

recebeu o título “Lajes de Ricas Histórias secas e quentes” registrou no documentário no 

qual aparecem as memórias de moradores e ex-moradores da cidade em questão. Neste 

sentido, tais depoimentos serão utilizados como vozes e versões que comunicam as 

memórias de sujeitos que se relacionam com a cidade. 

Fiz uso de alguns depoimentos para a construção deste trabalho como o do Senhor 

Antônio Alves da Cruz662 que conta sua versão sobre a história de Lajes. No início ele explica 

o porquê da denominação, “está ali, serrote da cabaça, está ali serrote da mijada, serrote do 

pai João, serrote do três, ela foi construída no meio desses lajedos por isso o nome”. O 

mesmo conta que quando chegou em Lajes, em 1923, “não tinha quase nada, nem 

transporte rodoviário, nem estradas”, quando se refere a Lajes, usa a seguinte expressão: 

“tinha apenas uma estradazinha de matuto”.  

Percebemos na fala do depoente, quando este se refere ao tipo de estrada comum 

na localidade, traços característicos da sociedade da época, tal como a simplicidade das 

estradas que usavam para se deslocar, normalmente vicinais. Provavelmente os autores 

sociais que ali moravam, viviam basicamente de atividades relacionados ao campo e o 

acesso a vila de Lajes não era muito fácil, exatamente pelo tipo de percurso que se tinha que 

fazer para lá chegar. Segundo os relatos, as mercadorias que eram consumidas e vendidas 

                                                        
662 Entrevista concedida por CRUZ, Antônio Alves da. [Out. 2005]. Entrevistador: João Batista Cortez.1 arquivo 

em DVD (22 min.). Antônio Alves da Cruz é marceneiro, poeta, escritor, considerado no meio intelectual como 

uma enciclopédia histórica de Lajes, é a ele as indicações de pesquisas quando o assunto é história de Lajes.   
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na feira de Lajes vinham no trem, em costas de burro ou de cavalo, normalmente oriundas 

dos seguintes municípios: “São Paulo do Potengi, Japeganga, Macaíba, e da zona oeste, São 

Rafael, Jucurutu, Umarizal, esses meios de mundo”. Observa-se que ele já menciona o trem, 

objeto de nossa pesquisa, neste período o transporte ferroviário já teria, portanto, chegado 

a Lajes, o que será discutido mais adiante, já que não existe um consenso a respeito da data 

de chegada do mesmo.  

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAJES, ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

ECONÔMICOS E POLÍTICOS  

Lajes alçou do status de povoado à vila pelo decreto de lei de nº 360 de 25 de 

novembro de 1914 que versa, nos Atos do Poder Legislativo e relata que transfere o 

município de Jardim de Angicos para a então vila de Lajes (neste período Jardim de Angicos 

foi incorporado a Lajes), outro aspecto interessante, mas que não se sabe o porquê de ter 

ocorrido, é que o nome de Lajes era escrito com a letra “G” e passará a ser grafado com “J”. 

Neste contexto Lajes foi elevada à categoria de vila.O decreto de lei foi assinado pelo 

governador do Estado, à época, Joaquim Ferreira Chaves663. Vale salientar que não tive 

acesso ao documento original, mas somente cópia cedida pela prefeitura de Lajes. A mesma 

permaneceu vila aproximadamente por nove anos, quando foi elaborada, através da Lei de 

nº 572 de 3 de Dezembro de 1923, a condição de cidade no decorrente ano.  

                                                        
663 Joaquim Ferreira Chaves, nasceu na cidade do Recife a 15 de outubro de 1853, filho de Bel. Joaquim Ferreira 

Chaves e Maria Clara Ferreira Chaves. Diplomado pela Faculdade do Direito de Recife, logo se transferiu para 

o Rio Grande do Norte, onde ingressou na magistratura, ocupando os seguintes cargos: 1- Juiz de Direito da 

Comarca de Nova Cruz (Trairi). 2- Juiz de Casamento em Natal. 4- Desembargador nomeado em 01/07/1892 

quando da instalação do Superior Tribunal de Justiça. O Des. Ferreira Chaves demorou pouco na carreira de 

magistrado, preferindo a atividade política partidária.  Ingressando na política, foi membro da Junta 

Governativa, Governador (1896-1900), Senador na 4ª legislatura, reeleito em 1903 e 1912, Governador 

novamente (1914-20), Ministro da Marinha e depois da Justiça e Interior do governo Epitácio Pessoa. Foi o 

primeiro Governador eleito pelo voto popular, quando iniciou a construção do Teatro Carlos Gomes (hoje, 

Alberto Maranhão). Em seu segundo governo, reativou a indústria salineira, o combate ao cangaceirismo e a 

construção da estrada de automóveis do Seridó. A Revolução de 30 o encontrou no Senado, e o colocou no 

ostracismo. Veio a falecer no Rio de Janeiro aos 84 anos de idade num modesto apartamento. Disponivél: 

http://ww4.tjrn.jus.br:8080/sitetj/GerenciadorServlet.do? secaoSelecionada_ id = 

1&menuSelecionado_link=institucional.galeriaPresidentes : acesso no dia: 19.06.2014 às 9:52. 
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Outro ponto que vale mencionar é que o município em questão passou por uma 

mudança de nome no período de 1943, por força do decreto de lei de nº 268 de 30 de 

Dezembro do mesmo ano, passou a ser designado como município de Itaretama, uma 

denominação de origem indígena (ita-pedra r- etama- lugar, pátria). Segundo relato de 

Antônio Cruz: 

 

Em 1943, trouxeram o nome de Itaretama e botaram na faixada da estação 

(Itaretama), ninguém se acostumou com e dez anos, em 1953, tiraram o 

nome de Itaretama e botaram novamente, Lajes, só que naquele tempo se 

escrevia Lajes com g, mas hoje é com j. 

 

Por força do decreto de lei, nº 1.032 de 11 de Dezembro de 1953, o nome do 

munícipio voltou a ser Lajes, passando por uma reforma ortográfica e permanecendo assim 

até os dias atuais. O que ouvimos a respeito da troca do nome é que Múcio Procópio664 

relata no documentário, que se tratou de uma medida tomada no governo de Getúlio 

Vargas, que consistia em alterar os nomes de algumas cidades do Brasil.  

Na imagem seguinte, percebemos no 2º plano a fachada da estação de Lajes 

ostentando o nome  que permaneceu por dez anos batizando a municipalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
664 Entrevista concedida por PROCÓPIO, Múcio. [ Out. 2005]. Entrevistador : João Batista Cortez. 1 arquivo em 

DVD ( 22 MIN.).  Múcio é  professor e jornalista. 
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Figura 2 – Estação de Lajes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos aspectos geográficos, segundo Szilagyi (2007, p.15), o município de 

Lajes encontra-se a 125 km da capital do Estado do Rio Grande do Norte, inserido 

regionalmente na Mesorregião Central Potiguar, mais especificamente na Microrregião de 

Angicos. Com uma área total de 665,7km2 (equivalente a 1,25% da superfície estadual), Lajes 

limita-se a Norte com os municípios de Jandaíra e Pedra Preta, ao Sul com Cerro-Corá e São 

Tomé, a Leste com Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, e a Oeste com Fernando 

Pedroza, Pedro Avelino e Angicos. Sua população, segundo a contagem populacional de 

2010 é de 10.381(IBGE, 2010)665.  

Na política uma figura que teve muito destaque foi Luíza Alzira de Soriano, por ter 

sido a primeira mulher a eleger-se prefeita do município de Lajes, do Estado do Rio Grande 

                                                        
665 Disponível: <http:www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&searc=%C3%81gua-nova> acesso 

no dia: 13.06.2014 às 10:00. 

FONTE - FOTOGRAFIA PERTENCE AO ARQUIVO PESSOAL DE ALINETE LOPES 

AVELINO EM VIAGEM  

A LAJES NO DIA 30.09.1959. NOTA-SE NA  FAIXADA DA ESTAÇÃO A DESCRIÇÃO 

ITARETAMA. 
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do Norte e da América Latina. De acordo com Karina Souza666 (2013, p.31), que pesquisou 

sobre o papel de Alzira na vida política, sua eleição foi fruto de um acordo das novas 

“relações e tendências coronelísticas”, ela foi indicada por seu pai, Miguel Teixeira de 

Vasconcelos, que era o coronel da cidade, e que através de sua grande influência conseguiu 

inserir a filha no quadro de candidatos concorrentes à prefeitura de Lajes. Segundo Souza, 

Alzira Soriano tomou posse em 01 de Janeiro de 1929, assumindo o cargo de prefeita no 

munícipio de Lajes e ficando no poder até 1930, quando foi destituída do mandato em 

virtude das mudanças políticas inauguradas pela Revolução de 1930, que levaria Getúlio 

Vargas ao cargo de Presidente do Brasil.  

 

A CHEGADA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO EM LAJES 

Para compreendermos como se deu a chegada do transporte ferroviário em Lajes a 

História Oral, que vem se tornando uma importante metodologia nas pesquisas históricas, 

especialmente quando ocorre ausência dos documentos escritos, como metodologia de 

pesquisa, se fez muito relevante. Segundo Verena Alberti a parti dos anos de 1990: 

 

... A historia Oral é hoje um caminho interessante para se conhecer e registar 

múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de vida e 

escolhas de diferentes grupos sociais, em todas as camadas da sociedade. 

Nesse sentido, ela está afinada com as novas tendências de pesquisas nas 

Ciências Humanas, que reconhecem as múltiplas influências a que estão 

submetidas os diferentes grupos no mundo globalizado. (ALBERTI, 2005. p. 

164).  

  

Diante do desafio de trabalhar com este tipo de fonte, a oral, para compreender e 

discutir algumas questões pertinentes ao nosso trabalho, buscamos registrar as memórias 

de pessoas que vivenciaram o período, ou que ouviram falar dos acontecimentos através de 

seus pais, parentes, familiares que por sua vez viram este meio de transporte chegar. Através 

                                                        
666 Monografia: SOUZA, Karina Maria da silva. Poderes e Progressos: As relações que constituíram a canditadura 

de Alzira Soriano. Assú: UERN, 2013. 
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da história oral procuramos saber sobre as experiências vividas por sujeitos históricos, que 

muitas vezes foram silenciadas pela história, por não pertencerem às elites políticas- 

econômicas e, dessa maneira, não aparecem nas fontes “oficiais”. Foi preciso elastecer o 

conceito de fonte e a metodologia através da qual as analisamos. Conforme afirma Verena 

Alberti, através da história oral é possível “dar voz as minorias” e o historiador que produz 

sua própria fonte a partir daquilo que é relatado. 

 Desse modo, fazendo uso da metodologia mencionada entrevistamos o senhor 

Cícero Fernandes da Silva667, que relatou-me sobre a chegada da ferrovia em Lajes e afirma 

que o que sabe foi repassado para ele por seu pai, Luiz Fernandes da Silva, que, de acordo 

com sua fala, teria nascido em 02 de Fevereiro de 1900 e vivenciou de perto a construção 

da linha férrea em Lajes.  De acordo com a versão apresentada por Cícero Fernandes, para 

que a ferrovia fosse ali instalada, foi preciso: 

 

... um desmatamento, que era chamado o roço, estava em mata virgem não 

sabe? Aí o desmatamento chegou em 1912, depois do desmatamento 

começou a construção e foi concluída em 1914. Então na minha infância, eu 

menino, gostava muito de perguntar as coisas, não sabe? Toda vida eu me 

interessei, mesmo sem saber o que era, mais me interessava pela história, 

mesmo sem saber o que era a história, mas me interessava saber, aí eu 

perguntava a ele, então isso que eu relatei, que chegou o desmatamento em 

12, ele me contava, não sabe? Ai quando o trem começou a trafegar mesmo, 

o trânsito mesmo do trem passageiros e cargas, aí então foi concluída em 

14.   

  

 O que se observa na sua fala sobre Lajes, é que ela ainda consistia em um povoado, 

com hábitos simples, rurais. Ele nos informa que foi preciso fazer um “desmatamento”, 

provavelmente do terreno, onde os trilhos passariam, o que fica evidente quando o 

                                                        
667 Entrevista concedida  por SILVA, Cícero Fernandes da. [Jul.2013]. Entrevistadora: Maria do Socorro dos 

Santos. Lajes, 2013. Natural de Lajes, nasceu no dia 23.11.1937 já exerceu diversas profissões como: engraxate, 

auxiliar de cozinheiro, vendedor, ajudante  de caminhão, estudante de música, motorista, mecânico, e dono de 

oficina. Atualmente é aposentado. 
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depoente empregou a palavra “roço”, que vem de roçar668, da ação de limpar o terreno em 

relação a vegetação nativa.Como vimos nos tópicos anteriores, especialmente na citação de 

Câmara Cascudo e Antônio Cruz, a área onde hoje se localiza a cidade de Lajes, era um 

território por onde passavam muitos vaqueiros, ali estes paravam para fazer descansar os 

comboios nos ido do século XIX, mas no início do século XX, a situação das estradas de 

acesso a localidade não parecia ser muito diferente daquele descrito, as estradas de acesso 

ainda eram vicinais. 

A chegada da ferrovia a Lajes se constituiu como um acontecimento histórico no 

contexto da época, parecia que finalmente o desenvolvimento estava chegando naquele 

lugar. Podemos perceber isto no depoimento dado ao documentário “Lajes de Ricas 

Histórias secas e Quentes” que usamos como fonte, Múcio Procópio,669 relatou que, quando 

a ferrovia chegou a Lajes levava muito progresso, tinha bastante construções, corria muito 

dinheiro em Lajes, foi considerado um ponto estratégico por está localizada na região central 

do Estado,  pois havia três ramais: um ligava Lajes a Macau no transporte de sal, o segundo 

em direção a Mossoró,  e o terceiro que começou a ser construída, mas devido aos custos e 

o difícil acesso não chegou a ser inaugurada, ligaria Lajes à Caicó670. Múcio relata ainda que 

sua família chegou para residir em Lajes no período da construção: “a chegada da ferrovia 

em Lajes foi como a transamazônica, veio gente de todo lugar,  os engenheiros que 

                                                        
668 De acordo com o dicionário Houaiiss a palavra pode ser usada se referindo a cortar, derrubar mato, arbustar, 

cipós (de um terreno). 
669 Entrevista concedida por PROCÓPIO, Múcio. [ Out. 2005]. Entrevistador : João Batista Cortez. 1 arquivo em 

DVD ( 22 MIN.).  Múcio é  professor e jornalista. 
670 Sobre a ferrovia que ligaria Lajes a Caicó, atualmente tem sido ponto de visitação por grupos de esportes, 

escoteiros e estudantes como também tem um grupo de Lajes que fazem trilhas “ Os trilheiros da Caatinga”. 

Sendo  uma espécie de ponto de turismo ecológico  para quem quiser conhecer o local abandonado pois, 

existe ainda vestígios da construção no trajeto da ferrovia que ligaria Lajes a região do Seridó. Disponível em: 

< http://amigosdopedalrn.blogspot.com.br/2013/08/a-estrada-de-ferro-abandonada-lajesrn.html>. 
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construíram as pontes eram ingleses”. Para confirmar isto o autor Nestor Lima671 vai dizer 

que : 

 

Realiza-se aos sabbados uma grande feria de productos agricolas e de 

criações, attrahindo feireiros de grandes distancias. Ao mesmo tempo do 

fastigio, a feira de Lajes era a mais afamada e concorrida do Estado (1920-

1924). Era um entreposto commercial de todas as estradas de Macau, Assú e 

Mossoró, e até do Seridó, para o commercio dos productos vindos pela 

Estrada de Ferro e por seus comboios enviados para Capital (Natal grifo-

nosso) e outras praças do paiz. (LIMA, 2009, p.190) 

 

Para Câmara Cascudo o transporte ferroviário chegou  ao povoado lajense em julho 

de 1914, segundo o autor, “Lajes via o vapor-de-terra deter-se à sua porta. Ligava-se a Natal. 

Vencerá distância, lentidão, imobilismo”. (CASCUDO, 1968, p. 203). 

 É possível, através dos relatos explorados até então, seja de moradores da cidade, ou 

os da historiografia sobre o tema, perceber mais de uma versão sobre o período de chegada 

do transporte ferroviário na cidade. Luís da Câmara Cascudo afirma que a chegada teria se 

dado em 1914, o que é confirmado pelo depoentes, no entanto, em documento oficial que 

investigaremos em seguida, a data de inauguração do ramal de Lajes só teria se dado em 

15 de novembro de 1918.   

Sobre este tipo de situação na pesquisa histórica, a autora Verena Alberti sugere que 

é “interessante comparar o que dizem as entrevistas com outros documentos” (ALBERTI, 

2005, p. 187), não para encontrar uma verdade única, mas para explorar as versões que vão 

sendo forjadas no tempo sobre o passado. Ao tentarmos rastrear documentos sobre a 

ferrovia em Lajes não encontramos tantos, aquilo que é possível localizar se encontra nos 

arquivos pessoais de um ex-trabalhador da ferrovia, o senhor Francisco de Assis Silva672, a 

                                                        
671 Lima Nestor foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte entre 1927 a 1959. 

Onde publicou a obra Munícpios do Rio Grande do Norte em 1937. Presevou-se a escrita original da fonte na 

referida citação do autor. 
672 Entrevista concedida por SILVA, Francisco de Assis. [Set.2013]. Entrevistadora: Maria do Socorro dos Santos. 

Foi funcionário da REFSA, (Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima) entrou na empresa em 1978 
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quem tive acesso e me permitiu contato com a documentação que guarda. No meio das 

listas que numeram e descrevem alguns dados sobre algumas estações presentes na região 

nordeste do Brasil, destaca-se uma que trata das estações do Rio Grande do Norte, com os 

respectivos nomes das cidades onde se localizavam  os ramais a que pertenciam, como 

também as datas das inaugurações das estações ferroviárias. Segundo tal documento, 

oriundo da “Superintendência Reginal de Recife”, o Ramal de Lajes está ligado ao de Macau, 

como já foi mencionado anteriormente, contendo a quilometragem da linha e data da 

inauguração da estação, a saber, em 15 de novembro de 1918.  

Em outras entrevistas  sobre a emergência da ferrovia, em uma delas, entrevistei  um 

ex-funcionário da ferrovia de Lajes, Francisco de Assis Gomes do Nascimento673. Segundo 

ele, que chegou na empresa em 1970, os trilhos foram dispostos no terreno “manualmente 

não é como hoje com muitas máquinas e a construção foi feita com muita luta e esforço”. O 

depoente, mesmo tendo chegado já na década de 1970, por se enquadrar entre aqueles que 

faziam a “manutenção  via permanente”, como “artífice de via permanente”, chegou ainda a 

trabalhar fazendo o que descreve, “sentando” trilhos, em substituição aos que apresentavam 

defeitos, com as próprias mãos. Sobre a data de chegada da ferrovia ele afirma não saber 

muita coisa, já que sua chegada foi muito posterior.   

Analisando as entrevistas verificamos o que marcou a memória deste grupo foi o fato 

de Lajes no ano de 1914 ter se tornado vila, ano em que também as entrevistas localizam a 

chegada do transporte ferroviário. Segundo Alberti, “o deslocamento temporal ou de 

                                                        
exercendo a função de artífice de via permanente cuidava da manutenção dos trilhos. Depois mudou de função 

em 1990 passando a ser agente da Estação do Ramal Lajes até 1998. Atualmente é funcionário público.   
673 Entrevista concedida por NASCIMENTO, Francisco de Assis Gomes. [Jul.2014]. Entrevistadora: Maria do 

Socorro dos Santos. Foi funcionário da REFSA entrou na empresa em 1970, é aposentado pelo trabalho que 

prestou até 1995, atualmente é pastor de uma denominação evangélica em Lajes.  
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sentido permite ao pesquisador verificar como à memória sobre o passado vai se 

constituindo no grupo” (2005, p. 187), o que podemos verificar nesta situação. A data 1914, 

por ser marcante na memória dos lajenses, acaba fazendo com que os mesmos retraiam a 

chegada do trêm em quatro anos, localizando no tempo, de uma só vez, a mudança no 

status do povoado e a chegada do ícone máximo da modernidade que até então ali se tinha 

visto.   

Se em 1914 ou 1918, fato é que o trem chegou até Lajes, e  permanecerá  por muito 

tempo deslocando mercadorias e pessoas,  e depois a consonância entre interesses políticos 

e fenômenos naturais desvirtuaram o mesmo, para  outros interesses no uso do transporte 

ferroviário em Lajes e cidades vizinhas.   
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AÇUDES, ENCHENTE E CIDADE:  INTERVENÇÕES TÉCNICAS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, RN (1958-1981) 

 

Islândia Marisa Santos Bezerra674 

Helder do Nascimento Viana 

 

No dia primeiro de abril de 1981, a cidade de Santa Cruz, localizada no Estado do Rio 

Grande do Norte, foi tomada por aquela que se chamou de “uma enchente impiedosa” 675. 

Um grande volume de água invadiu a cidade, destruindo casas, prédios públicos, arrastando 

carros, móveis, árvores, estradas e pontes. A enchente assumiu os aspectos de um evento 

isolado e inusitado. 

Isolado porque transcorridos trinta e três anos do desastre, tal acontecimento jamais 

voltou a se repetir na cidade. Assim como inúmeras cidades brasileiras, seu desenvolvimento 

urbano teve origem na ribeira dos rios Trairi e Inharé e do riacho do Pecado. Verificamos 

que ocorreram outras inundações na zona urbana do município, nas quais as águas dos rios 

e do riacho invadiram as casas localizadas nas áreas mais baixas da cidade. Entretanto, foram 

poucos os casos em que as águas invadiram residências, e isso somente ocorreu em anos 

de fortes chuvas. 

 A enchente assumiu o aspecto de evento inusitado porque o desastre ocorreu no 

início da noite daquele dia, permitindo somente que o prefeito e o padre da cidade 

alertassem à população que morava nas áreas ribeirinhas sobre a ruptura da barragem e a 

inundação iminente, advertindo para que os moradores se afastassem dos locais de risco. 

Inusitado também porque a cidade se desenvolveu em uma região que sofria a inclemência 

                                                        
674 Mestre em História pela UFRN.  
675 Desolação e ruinas na rota do Trairi: Lavoisier mostra a Andrezza o quadro real da situação – O que se faz; 

mas é pouco. A República, Natal, p. 3, 08 abr. 1981. 
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das secas, observadas desde os primeiros anos de formação da cidade, quando esta era 

apenas “uma viela de casinhas irregulares” 676.  

As preocupações da população e do poder público estavam voltadas principalmente 

para a problemática das secas, e não para os perigos das enchentes. Assim, ao longo do 

século XX, foram erigidas obras hidráulicas que visavam garantir o abastecimento de água 

para a cidade que então se desenvolvia. As políticas de combate às secas acabaram por 

transformar o entorno da cidade de Santa Cruz, através da construção de açudes e barreiros 

ao longo da Bacia Hidrográfica do Trairi.  

Além disso, como em diversas outras cidades brasileiras, Santa Cruz se desenvolveu 

as margens do Rio Trairi. Suas ruas cresceram em direção ao leito do rio, aproximando-se 

de suas margens. Dessa forma, a ocupação do espaço na ribeira do Trairi acabou por 

configurar um ambiente de risco, em especial com as fortes chuvas que atingiram a região 

nos primeiros meses do ano de 1981. 

   

CIDADES E RISCOS 

Atualmente, vários campos das ciências foram atingidos pela preocupação com as 

questões ambientais, dentre as quais, as inundações urbanas. Vários outros campos das 

ciências além da história foram atingidos pela preocupação ambiental. Questões como as 

mudanças atmosféricas, o impacto da poluição na biosfera, o aquecimento global e o 

consequente derretimento das calotas polares passaram a ser discutidas em ciências como 

a Filosofia, a Economia e a Sociologia. Isso sem falar das Ciências Naturais, da Geografia e 

da Antropologia, que forneceram um amplo número de dados que vem sendo utilizado 

como material para a história ambiental677 (WORSTER, 2003: 24-25). 

                                                        
676 SILVA, Jesiel Bezerra da. Santa Cruz a gente não esquece. A história de um povo contada por pessoas 

apaixonadas por sua terra. Natal: KMP gráfica e editora, 2002. p. 18. 
677 ________. Transformações da terra: para uma perspectiva agroecológica na história. Ambiente & sociedade. 

Campinas, v. 5, n. 2, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

753X2003000200003&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 15 Jan. 2013. 
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Diversos outros casos de inundação de áreas urbanizadas bastante semelhantes à 

enchente de primeiro de abril de 1981 em Santa Cruz vêm sendo estudados. Dentre estes, 

podemos destacar a enchente ocorrida em 1983, no vale do Itajaí, que inundou a cidade de 

Blumenau, Santa Catarina; e as constantes inundações nas cidades de São Paulo e de Santo 

André, no ABC paulista678.  

Nestes casos, observa-se que as enchentes são frequentes, assim como os desastres 

analisados por Mike Davis, em Ecologia do medo (2001). Segundo o historiador do 

urbanismo, as obras de canalização e de pavimentação na cidade de Los Angeles diminuíram 

a superfície porosa e, consequentemente, a capacidade de absorção da água pelo solo. As 

intervenções empreendidas no meio acabaram por potencializar as enchentes que assolam 

a cidade de Los Angeles. Apesar das intervenções serem preponderantes nesse caso, os 

desastres naturais foram atribuídos a uma natureza considerada pela imprensa e, em 

consequência dessa divulgação, pela população, como maligna, vingativa.  

O caso da enchente de 1º de abril de 1981 na cidade de Santa Cruz assemelha-se aos 

casos de Blumenau, de São Paulo e de Santo André na medida em que falamos sobre 

inundações que atingem áreas urbanas. Essas enchentes foram potencializadas pelas ações 

empreendidas pelo ser humano, como a ocupação e construção de casas em áreas 

inundáveis, próximas aos rios.  

 Importante atentar ao fato de que a cidade de Santa Cruz possui características 

diferentes das cidades de Blumenau, São Paulo e Santo André. A cidade está localizada na 

região Nordeste, mais precisamente na microrregião da Borborema Potiguar, na zona 

Agreste. Ao contrário destas cidades, Santa Cruz possui clima muito seco e semiárido, com 

                                                        
678 HISTÓRIA & ENERGIA, 5: Rios/Reservatórios/Enchentes. São Paulo: Eletropaulo: Departamento de 

Patrimônios Histórico, 1995; BARRETO, Antônio B.; NIEMEYER, Alda S. S.O.S. enchente: um vale pede socorro. 

Blumenau: Ed. E Gráf. Odorizzi Ltda., 2000; SANTOS, Magda Carmo dos. Águas revoltas: a história das 

enchentes em Santo André. Santo André: SEMASA: PMSA, 2002. 
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um índice de precipitação pluviométrica anual normal de 498,7 mm, sendo que seu período 

chuvoso compreende os meses de março e abril679.  

As secas são comuns na região, sendo observada a ocorrência de, pelo menos, duas 

estiagens a cada década680. Portanto, a ocorrência de grandes inundações não é comum em 

Santa Cruz, o que reforça o seu caráter de evento inusitado.  

 Esse ambiente marcado pela seca, pela escassez de água fez com que as políticas de 

combate à seca se voltassem para a construção de reservatórios. Assim, construiu-se aquilo 

que consideramos uma paisagem do medo, a qual não remete diretamente ao medo, mas 

sim às construções humanas que visam mantê-lo afastado. Os açudes e barreiros 

construídos no entorno da cidade de Santa Cruz se configura assim como uma das tentativas 

humanas de controlar as forças do caos, no caso, a seca681. 

 Com as fortes chuvas dos primeiros meses do ano de 1981, essas intervenções 

humanas configuraram ainda um ambiente de risco, posto que o risco não se limite a uma 

questão individual, mas também pode afetar coletivamente grandes massas de indivíduos, 

como é o caso dos desastres ambientais682. Se antes, os açudes e barreiros neutralizavam 

ou minimizavam os efeitos das estiagens, as chuvas fortes, juntamente com os problemas 

apresentados por estas construções levaram à desestabilização desse equilíbrio, culminando 

na inundação683. 

 

AÇUDES E BARREIROS: AS OBRAS HIDRÁULICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ  

Inserida no processo histórico de intervenções técnico-científicas no sertão 

nordestino, a construção desses reservatórios veio a atender às necessidades da população 

local, bem como aos pedidos feitos por parte das lideranças políticas por intervenções 

                                                        
679 IDEMA. Instituto de Defesa e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Perfil do seu município. Santa Cruz. 

Natal: IDEMA/RN. 2008. 
680 BEZERRA, Mons. Severino. Memória histórica de Santa Cruz. Natal: Editora do IHGRN, s/d. 
681 TUAN, Yi-Fu. Paisagens do medo. São Paulo: Editora UNESP, 2005.   
682 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991. p. 35. 
683 Ibid, p. 43. 
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técnicas para garantir a segurança da produção e da sociedade sertaneja. Para tanto, fez-se 

largo uso de medidas técnico-científicas, da instrução dos engenheiros politécnicos, em 

especial através das instituições públicas criadas com o intuito de vencer a problemática das 

secas684.  

Desde meados do século XIX, as secas – assim como suas causas, consequências e 

remédios – se constituíram como objeto de um amplo debate. Entretanto, a problemática 

das secas passou a se evidenciar nas falas dos políticos e no olhar dos técnicos 

principalmente a partir do ano de 1877, quando um novo período de estiagem – e também 

um dos quais apresentaram as mais graves consequências para as populações sertanejas – 

estampou as notícias da imprensa nacional, forçando o governo imperial a tomar medidas 

com relação ao flagelo. A seca de 1877 se constituiu, assim, como um marco nas ações de 

cunho político e técnico-científico no processo de intervenções técnicas no sertão 

nordestino685. 

As políticas de açudagem foram marcadas pelos debates em torno da preferência 

entre a pequena (e média) e a grande açudagem, os quais refletiram sobre as políticas de 

combate às secas não só no século XIX, como também no decorrer do século XX.  

Na região do Trairi, observamos que a maior parte dos açudes construídos até hoje 

tem sido de pequeno ou médio porte, havendo apenas dois açudes de grande porte. Os 

açudes de grande porte existentes na região do Trairi são o açude Inharé, que barra o rio de 

mesmo nome e que possui capacidade de 17.600.000 m³ e o açude Trairi, que, assim como 

o açude Inharé, barra o rio de mesmo nome, possuindo capacidade de 35.230.000 m³. Os 

                                                        
684 SILVA, Adriano W. Engenharia nos sertões nordestinos: o Gargalheiras, a Barragem Marechal Dutra e a 

comunidade de Acari (1909-1958). 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 

em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
685 Segundo Molle, a seca de 1877 “não encontrou açude que tivesse sido feito por mão de engenheiro”, sendo 

a partir desse ano que se intensificaram as discussões em torno das possibilidades de combate às secas, bem 

como da aplicação das normas técnicas na construção dos reservatórios de água. MOLLE, François. Marcos 

históricos e reflexões sobre a açudagem e seu aproveitamento. Recife: SUDENE, DPG. PRN. HME, 1994. 
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demais reservatórios, como afirmamos, são de pequeno e médio porte, como o açude Santa 

Cruz I, que barra o riacho das Aroeiras, com capacidade de 776.000 m³, e o açude Santa Cruz 

do Trairi.  

O Açude Santa Cruz do Trairi esteve no cerne da tragédia de 1981. Com capacidade 

de armazenamento de 5.159.000 m³ de água e barrando o rio Trairi, o Açude Santa Cruz do 

Trairi se tornou o principal meio de abastecimento de água da cidade desde a conclusão de 

sua construção, no ano de 1958686. 

É curioso que os responsáveis pela obra tenham escolhido um local tão próximo à 

zona urbana – distante apenas um quilômetro à montante – especialmente estando ele à 

montante da área urbana687. Há outros casos no Estado de barragens, que, 

independentemente de sua capacidade de armazenamento de água, também foram 

construídos nas proximidades de cidades. Como exemplo, podemos citar o açude Mãe 

D’Água, que se localiza na área urbana do município de Campo Redondo688. O mesmo se 

observa com o Açude 25 de Março, localizado no município de Pau dos Ferros, cujos 

transbordamentos geram impactos sobre a área urbana do município689. 

Dentre as conjecturas que podem ser feitas sobre a escolha da localização do Açude 

Santa Cruz, figura a explicação de que a proximidade com área urbana ocorreu como forma 

de facilitar a coleta de água pela população local. A justificativa dada era de que a construção 

                                                        
686 DNOCS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Barragens no Nordeste do Brasil: experiência 

do DNOCS em barragens na Região Semi-Árida. Fortaleza: DNOCS, 1990. p. 139. 
687 Mesmo após a ocorrência da inundação, o açude Santa Cruz foi reconstruído no mesmo local no qual se 

encontrava originalmente. Após discussões e pedidos por parte da população, o açude foi reconstruído 

somente em 1994, mesmo tendo se passado mais de dez anos desde o incidente. 
688 BEZERRA, Islândia Marisa Santos. Entre rios e ruas: o lugar da natureza na vida urbana de Santa Cruz. In: 

XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo social – ANPUH – UFRN, 2013, Natal. 

Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Natal – RN: UFRN, 2013. p. 01. 
689 COSTA, Franklin Roberto da; LIMA, Raquel Franco de Souza; SILVA, Sebastião Milton Pinheiro da. Carta de 

risco de inundação a partir de modelos SRTM na área urbana de Pau dos Ferros – RN. Geografia, Ensino e 

Pesquisa. vol. 17, n. 2, maio./ago. 2013. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/geografia/article/view/10781/pdf >. Acesso em: 16 Jun. 2014. p. 189-190. 
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de um açude mais distante da zona urbana implicaria a necessidade da população local 

realizar um maior deslocamento para a coleta de água690. 

No entanto, sabemos que a função do açude não é distribuir água, mas armazená-la. 

Assim, o problema da dificuldade de acesso direto a água pela população urbana poderia 

ser resolvido tecnicamente com a construção de uma rede de tubulação e a construção de 

caixas d’águas no perímetro urbano. Algumas informações sobre o processo construtivo do 

açude colocam-nos a possibilidade de investigar outra hipótese para a escolha da 

localização do Açude Santa Cruz. 

Ao analisarmos um dos desenhos produzidos em 1957, em virtude do projeto para a 

construção do açude, observamos em detalhe a lista de proprietários de terras do local no 

qual o açude foi construído. É interessante notar que muitos proprietários faziam parte de 

uma mesma família, sendo que estas se destacaram como donas de terras, atuando até hoje 

na política da cidade.  

Apesar de a documentação utilizada nesta pesquisa não deixar claro se os interesses 

políticos e econômicos dos proprietários foram preponderantes para a escolha do local no 

qual o açude foi erigido, podemos inferir que o poder de decisão, assim como o poder 

econômico exercido pela família Bezerra e demais proprietários das terras nas quais o açude 

Santa Cruz veio a ser construído tiveram peso nessa escolha.  

Esta interpretação é corroborada por estudos mais amplos, como o de Molle, que 

atestam a influência política sobre as obras contra a seca durante todo o século XX: 

 

                                                        
690 A necessidade de água foi preponderante no processo de ocupação do espaço e consequente formação 

das cidades no Brasil. Foi próximo às margens dos rios que se deu o processo de ocupação das cidades, em 

especial pela necessidade da utilização do rio como fluxo de pessoas e mercadorias e pela presença de terras 

agricultáveis. Esse processo de ocupação das áreas ribeirinhas brasileiras vem se realizando de forma contínua, 

tendo como justificativa a captação das águas para o consumo humano, como também para escoamento dos 

resíduos produzidos pelas indústrias, comércios e residências. Ver COSTA; LIMA; SILVA, op. cit., p. 183. O 

mesmo podemos inferir a respeito dos açudes, principalmente quando, na cidade em questão, o principal rio 

é temporário, sendo que só ocorre aumento do nível de suas águas em períodos chuvosos. 
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Basta ver como [os serviços da Inspetoria] se têm dispersado, inacabados, 

por vastíssimas extensões; no fundo para satisfação de multiplicados e 

insistentes pedidos de influências locais, impacientes de verem que algo se 

havia iniciado, gratuitamente, no município vizinho691. 

 

As causas da tragédia de 1981 podem estar ligadas ao grande volume de águas 

acumuladas pelos açudes construídos ao longo da Bacia do Trairi e o rompimento de alguns 

desses açudes durante as fortes chuvas que se abateram sobre a região. Ao longo das serras 

à montante do açude Santa Cruz, seis pequenos açudes sofreram rompimento – muito 

provavelmente barreiros construídos pelos proprietários da região por conta própria ou com 

o auxílio do DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, dentre os quais se 

destacam os açudes Boanerges e Mãe D’Água, localizados nas imediações da cidade de 

Campo Redondo692. 

Em Santa Cruz, o principal açude da cidade acabou sofrendo as consequências desse 

grande acúmulo de águas, sendo rasgado pelas águas no dia primeiro de abril de 1981. 

Entretanto, acreditamos que o rompimento da barragem do Açude Santa Cruz não foi 

ocasionado somente pelo grande volume de água acumulado no próprio açude em virtude 

das chuvas do início de 1981.  

Também é possível atestar que o estado de conservação do açude no período 

anterior à enchente também possui ligações com este evento. 

Em relatório elaborado no início da década de 1970, 

 

O 5º Distrito de Obras apresentou um orçamento para a recuperação da 

barragem e sangradouro. Este orçamento foi baseado no plano de 

recuperação que consiste na regularização do corte do sangradouro e na 

                                                        
691 PALHANO Apud MOLLE, MOLLE, op. cit. p. 42. 
692 DNOCS, op. cit., p. 141. 
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elevação da barragem, o que evitaria o corte de mais 20m no sangradouro 

para atender o projeto inicial da obra693. 

 

Pouco mais de uma década após a construção do açude, o então engenheiro chefe 

da seção de estudos e projetos do DNOCS, José Cláudio de Mesquita Accioly, fez uma visita 

de inspeção para observar as condições da barragem e do sangradouro do açude Santa 

Cruz. O relatório então produzido não deixa claros os motivos pelos quais se procedeu à 

vistoria do açude, embora saibamos que o “gerenciamento e conservação dos recursos 

hídricos”, ou seja, dos açudes, faz parte das funções básicas do DNOCS694. Fato é que,  

 

[...] Nos momentos de seca sobe a ajuda Federal, atingindo níveis como os 

de 1922, de mais de 15% da receita da União, intensificando-se obras cuja 

finalidade principal, de dar emprego aos flagelados da seca, não representa 

contribuição sólida para a formação de uma economia mais resistente às 

vicissitudes climáticas695. 

 

No início da década de 1970, a região Nordeste havia passado por mais um momento 

de estiagem, cujos efeitos foram ainda mais calamitosos em virtude “da descapitalização 

determinada pelas tentativas de plantios sucessivos improdutivos” 696. Esse novo período de 

seca justificaria mais uma injeção de recursos federais na construção e conservação de 

reservatórios de água, como normalmente ocorria em períodos mais prolongados de 

estiagem.  

O relatório apontou também problemas com relação ao talude, mais especificamente 

no coroamento da barragem e no sangradouro do açude. De acordo com a análise do 

engenheiro, “o estado de conservação atual [do açude] é muito ruim” 697. Em virtude das 

                                                        
693 Mais adiante, ao nos referirmos ao 5º Distrito de Obras, utilizaremos a expressão D.O. ACCIOLY, José Cláudio 

de Mesquita. Açude público Santa Cruz. Relatório apresentado ao DNOCS. 1972. 
694 DNOCS, op. cit., p. 36. 
695 PESSOA, Dirceu Murilo. Caráter e efeitos da seca nordestina de 1970/ Dirceu Murilo Pessoa, Clóvis de 

Vasconcelos Cavalcanti. – Fortaleza: Banco do Nordese; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. p. 31. 
696 Ibid. 
697 ACCIOLY, op. cit. 
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chuvas que se sucederam no período entre a conclusão da construção do reservatório e o 

relatório em questão, o talude de jusante da barragem encontrava-se bastante erodido, 

principalmente devido à falta de grama de proteção. A falta de grama de proteção e a 

consequente erosão ocasionada pelas chuvas fez ainda com que a parede da barragem 

sofresse redução em sua largura em diversos pontos.  

Uma questão interessante de se observar é o fato de que o engenheiro afirma que 

alguns aspectos das dimensões do açude no período de sua visita de inspeção não 

condiziam com as medidas apresentadas nos desenhos elaborados para o projeto de 1957. 

De acordo com a comparação entre suas observações e os desenhos do projeto de 1957, o 

reservatório apresentava uma diferença com relação à largura do sangradouro prevista pelo 

projeto. Assim, segundo Accioly,  

 

O sangradouro não foi aberto totalmente, isto é, estava previsto 100 m de 

largura no projeto e só foi aberto 80 m. Além disso, o corte para o mesmo 

foi feito de maneira irregular, estando a parte da jusante, aproximadamente 

0,5 m, em média acima da cota do eixo, o que provoca um barramento para 

a sangria698.   

 

Percebemos através deste relatório que a construção do açude não seguiu as 

medidas determinadas pelo projeto inicial, já que a largura do sangradouro da barragem 

construída possuía 20 metros a menos do que foi projetado em 1957. No caso da ocorrência 

de chuvas que levassem ao maior acúmulo de água no reservatório, poderiam ocorrer 

problemas no escoamento da água, já que as medidas então apresentadas pelo 

sangradouro o transformavam numa espécie de barreira. 

Tal fato nos mostra que nem sempre as construções seguiam o planejamento inicial, 

podendo sofrer alterações em sua execução699. No caso do Açude Santa Cruz, as mudanças 

feitas não indicam a necessidade de mudanças no projeto, já que aquelas observadas por 

                                                        
698 Ibid. 
699 SILVA, op. cit., p. 78. 
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Accioly se mostraram problemáticas com relação ao escoamento da água no caso de 

sangria, um verdadeiro “barramento para a sangria”.  

Não é possível observar no relatório do engenheiro Accioly as possíveis causas para 

a mudança feita nas medidas do sangradouro no momento da construção da barragem. 

Entretanto, podemos assinalar a irregularidade dos investimentos feitos no DNOCS, órgão 

responsável pela construção do açude Santa Cruz, desde o momento de sua criação, então 

denominado Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS). Podemos destacar dentre os 

fatores que contribuíram não só para a irregularidade dos recursos destinados às edificações 

de combate às secas ao longo do século XX, mas que também atrapalharam o andamento 

das obras de açudagem no interior do Nordeste: 

 

A falta de verbas, as crises econômicas, os governantes indiferentes aos 

problemas da região, a ausência de técnicos, a falta ou o roubo de material 

e de ferramentas, as doenças que atingiam os engenheiros europeus ou 

americanos e demais trabalhadores, as intromissões políticas, a falta de vias 

de comunicação que acentuavam por vezes o isolamento das vilas operárias, 

a distância de alguns telégrafos, fora o ataque de cangaceiros como foi o 

caso de Pilões na Paraíba, que seria invadido duas vezes por Lampião e seu 

bando no ano de 1926700.  

 

Infelizmente, os documentos coletados para esta pesquisa tampouco explicam os 

motivos dessa alteração no caso do projeto do Açude Santa Cruz. Estas mudanças só se 

tornaram de conhecimento com a análise do relatório elaborado por Accioly. 

A documentação analisada sobre o açude não deixa claro se as intervenções 

sugeridas pelo engenheiro Accioly foram executadas pelo Departamento. É possível que as 

ações do DNOCS tenham sofrido mais uma vez com a irregularidade dos investimentos 

destinados ao combate às secas, uma vez que o período de estiagem chegara ao fim. 

                                                        
700 SILVA, op. cit. p. 93. 
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Segundo moradores da cidade na época, o Açude Santa Cruz continuava a apresentar 

problemas durante a década de 1970. 

O fato é que no dia primeiro de abril de 1981 a contribuição das fortes chuvas fez 

com quem o açude recebesse um grande volume de água, entrando em sangria. Com o 

acréscimo das águas dos pequenos açudes à sua montante, bem como dos açudes 

Boanerges e Mãe D’Água, a barragem foi galgada com uma lâmina de um metro de altura 

em toda a extensão do maciço, causando o seu rompimento em dois pontos e arrasando 

praticamente toda a parte baixa da cidade, mais próxima ao rio Trairi e ao riacho do Pecado, 

cursos d’água que a atravessavam. 

Em seu trabalho sobre a açudagem no Nordeste, Molle se refere a diversos açudes 

que “tiveram duração muito curta, em parte por causa das enchentes de 1981” 701. Ainda 

segundo Molle, a principal causa do arrombamento de açudes consiste na má construção 

dos reservatórios, nas deficiências técnicas da construção e no dimensionamento da represa, 

bem como do sangradouro, o que leva a um grande desperdício de capital702.  

 Entretanto, há que se notar também a questão das pequenas barragens construídas 

a montante dos açudes, em especial os pequenos barreiros construídos por iniciativa 

privada. Sem o auxílio de técnicos, é provável que essas obras apresentassem problemas em 

sua execução. Em um artigo intitulado “Porque arrombam os açudes particulares”, Eloy de 

Souza chama a atenção para o açude que era construído “sem atenção à solidez da parede 

e à capacidade do sangradouro”, “rasgado por um simples golpe de vista do ‘mestre de 

açude’” 703. 

 O estado de conservação dos açudes construídos na bacia do Trairi – bem como a 

forma que as pequenas barragens à montante do açude Santa Cruz foram construídas – nos 

mostra que se configurava uma situação de risco no período anterior à enchente de 1981. 

                                                        
701 MOLLE, op. cit., p. 49. 
702 MOLLE, op. cit., p. 76. 
703 SOUZA Apud MOLLE, 1994, p. 76 
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Tal situação, associada ao crescimento da cidade, era um risco que só viria a aumentar com 

a aproximação cada vez maior das edificações urbanas às margens dos rios que cortavam 

as ruas da cidade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse texto, buscamos estabelecer uma relação entre o processo de 

intervenção no entorno da cidade de Santa Cruz e os efeitos causados pela enchente de 1º 

de abril de 1981 nas ruas da cidade.  

Consideramos que a relação entre o homem e a natureza na qual se insere, não está 

isenta de consequências que podem ser desastrosas. Ao longo do tempo, nessa interação, 

os seres humanos são afetados pela natureza, através de fenômenos que fogem ao controle 

humano e que influenciam seu modo de vida, seus instrumentos, técnicas e relações sociais. 

Mas também se observa o contrário: a ação humana afeta o ambiente natural, gerando 

modificações na paisagem que muitas vezes são tomadas como naturais, quando na 

verdade são produtos da ação humana. 

A constituição de cidades não foge da influência que a natureza exerce sobre o ser 

humano. No processo de ocupação do território do estado do Rio Grande do Norte, o fator 

ambiental – incluindo clima, relevo, existência de rios – foi preponderante na atividade 

econômica que acabou por se desenvolver – bem como no modo de ocupação do espaço. 

Assim, analisamos as características das obras que tinham como finalidade fornecer 

água à cidade, bem como a relação entre o ser humano e a natureza. Buscando entender as 

modificações causadas no ambiente no qual a cidade se desenvolveu, percebemos que as 

atividades humanas na região e o desenvolvimento urbano geraram uma configuração de 

obras que potencializaram os efeitos da destruição da enchente de 1981. 
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URBANIZAÇÃO CAICOENSE NO SÉCULO XXI: 

 UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DOS LOTEAMENTOS 

SERROTE BRANCO I, II E III (2000-2014) 
  

Filipe Viana da Silva704 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano do munícipio de Caicó, RN, nas últimas décadas, tornou-se alvo 

de importantes discussões realizadas, sobretudo, por geógrafos interessados em compreender 

tal evento de conotação histórica e geográfica. Entre as questões, destacam-se o aumento 

significativo da população residente na Zona Urbana, que em consequência desse fenômeno, 

resultou na necessidade de construção de novos lugares de moradia. 

Somente no século XXI, foram construídos diversos bairros e loteamentos de moradia na 

cidade, dentre eles o Darci Fonseca, Casas populares, Raimundo Silvino da Costa (Nova Caicó), 

Bento XVI e os Loteamentos Serrote Branco, Graciosa e Santa Clara, esses três últimos, estão em 

processo de construção. Para o geógrafo Carlos Eugênio de Faria (2011), tal fato se deve pelo 

aumento significativo da população caicoense nos últimos anos, onde foram necessárias a 

ocupação e construção de novos espaços de moradia na cidade.  

Além dos espaços destinados à moradia, a cidade recebeu o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), situado na Zona Norte de Caicó. 

O campus recebe, todos os dias, milhares de estudantes de cidades circunvizinhos. Para mais, 

outra obra que representou o crescimento da urbe no século XXI, foi a construção do Contorno 

Rodoviário, onde foi possível conectar importantes vias de circulação, no intuito de evitar o 

aumento de tráfico em vias de menor escoamento.    

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos 

2000 e 2010 a população residente na Zona Urbana do município saltou de 88,81% para 91,73%, 

                                                        
704 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: fylypeviana@hotmail.com.  
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o que representou em números o aumento de 6.837 mil habitantes (ver Tabela I). Inserida nesse 

quadro de urbanização, a Zona Norte caicoense, ganhou destaque nos últimos anos, 

principalmente após a construção de condomínios, apartamentos, pousadas, bairros e 

loteamentos destinados a atender à crescente demanda populacional do município. 

 

Tabela I: Caicó, RN, urbanização no século XXI 

População População (2000) População (2010) População (2014) 

Zona Urbana 50.624 57.461 - 

Zona Rural 6.378 5.248 - 

Total 57.002 62.709 66.759 

Urbanização % 88,81% 91,63% - 

Fonte: Censos demográficos divulgados pelo IBGE dos anos de 2000 e 2010 

 

Verificou-se, pelo autor desta pesquisa, que um dos novos lugares de moradia 

construídos na Zona Norte, chamou a atenção do Setor Imobiliário nos últimos anos.  Alvo de 

empresários do ramo, o espaço compreendido como Serrote Branco, ganhou significação e 

valorização, sobretudo, após sua ocupação e construção de espaços destinados à moradia e 

lazer. Tais loteamentos foram construídos meio ao vertiginoso crescimento urbano do século 

XXI, em Caicó. 

Situado nas adjacências dos bairros Alto da Boa Vista, Boa Passagem e Recreio, o “Serrote 

Branco”, ainda na década de 1990, ganhou notoriedade pelos moradores de bairros vizinhos, 

especialmente, quando em meio a sua formação geográfica, destacou-se um conjunto de rochas 

brancas em formato de um arco, ocupando uma vista panorâmica e privilegiada.  

Posteriormente, já no século XXI, o “Serrote Branco” passou a receber significações e 

atribuições, tanto pela população residente nas proximidades, quanto pelo Setor Imobiliário. Tal 

importância se deu, ainda na década de 2000, quando estrategicamente foi pensada, pelo Setor 

Imobiliário, a ocupação e preenchimento dos seus espaços vazios. Estando, em processo de 

construção, o Loteamento Serrote Branco III, áreas de lazer, e ainda valorização do seu entorno. 

Nesse quadro de reflexões, objetivamos, neste trabalho, compreender de que forma, um 

espaço anteriormente desabitado, caracterizado pela presença de solo, formação rochosa e 
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vegetação caatinga, ganhou significado e função pela sociedade e Setor Imobiliário, no contexto 

de urbanização da cidade de Caicó no século XXI.  

Para atingir o objetivo proposto nesta pesquisa, fizemos a priori, uma revisão bibliográfica 

de trabalhos que discutem o processo de urbanização caicoense; em seguida, foram realizadas 

entrevistas orais com moradores de bairros adjacentes ao locus de investigação. Verificou-se 

ainda, dados estatísticos da população urbana e rural do município divulgados pelo IBGE entre 

os anos 2000 e 2014.  

Além de tais fontes, analisou-se documentos fornecidos através da Secretaria Municipal 

de Tributação e Finanças de Caicó, do total de imóveis cadastrados no Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) por bairro, especialmente, da Zona Norte da urbe. Para mais, 

verificamos as plantas dos Loteamentos Serrote Branco. Essa documentação serviu para 

comparação com outras fontes utilizadas neste trabalho, a exemplo de entrevistas concedidas a 

mídia local, sobretudo, pelo proprietário da empresa A2 Incorporações Imobiliárias LTDA. EPP, 

responsável pela construção dos Loteamentos Serrote Branco.  

Averigou-se os Decretos emanados pelo Poder Executivo municipal, a fim de estarmos 

precisamente cientes com relação às datas em que os Loteamentos, analisados neste trabalho, 

foram aprovados enquanto espaços de moradia. Por fim, foram selecionados blogs, sites e 

revistas da cidade de Caicó e região, os quais informam, paulatinamente, acerca do andamento 

de construção e de venda dos lotes de moradia. 

Vale destacar que as discussões apresentadas neste trabalho, situam-se no campo da 

Geo-História, por considerarmos, que tal estudo requer uma forma de abordagem que 

comtemple a vida humana no seu relacionamento com o ambiente natural e com o espaço 

concebido geograficamente (BARROS, 2009).   

Nesse sentido, utilizamos o conceito de lugar com base em Y-Fu Tuan, quando o entende 

a partir das relações de afetividade do homem com a natureza (TUAN, 1983). Natureza que 

influencia o homem, criando relações de afetividade e significação, o lugar para o autor é 

construído a partir da vivência, das sensibilidades e da necessidade do homem de interagir com 
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o espaço. O Serrote Branco conseguiu, desse modo, captar olhares e atenções por se situar em 

um lugar privilegiado e notável as percepções humanas. 

Quanto à divisão deste trabalho, o mesmo foi organizado em duas seções. Na primeira, 

discutiremos – A Urbanização Caicoense no século XXI: uma análise do seu crescimento –onde 

trataremos das principais transformações sócio-espaciais do município nos últimos anos, 

sobretudo, destacando o crescimento populacional e a construção de novos lugares de moradia 

na cidade. No segundo capítulo, lançamos de uma análise acerca de – O processo de ocupação 

e construção dos Loteamentos “Serrote Branco” I, II e III – destacando, de que modo o espaço 

Serrote Branco, foi ocupado e preenchido pelo Setor Imobiliário e dado destino aos novos 

lugares de moradia e lazer à população caicoense.  

 

A URBANIZAÇÃO CAICOENSE NO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE DO SEU CRESCIMENTO 

O município de Caicó, RN, localizado na microrregião do Seridó Ocidental, do estado do 

Rio Grande do Norte, passou durante os últimos anos, por um intenso processo de urbanização, 

como mostram os dados divulgados pelo IBGE entre 2000 e 2014. Tal evento de caráter sócio-

urbano, fez com que milhares de pessoas, sobretudo, residentes no espaço rural, se deslocassem 

para área urbana em busca de melhores condições de vida.  

Concomitantemente ao fenômeno do êxodo-rural705, a cidade cresceu verticalmente (ver 

Figura 1) após construção de prédios, hotéis, pousadas, bairros e loteamentos onde foi possível 

acomodar e recriar a estruturação sócio-espacial do município. Por meio de investimentos dos 

setores público e privado da sociedade, a cidade embarcou em um ritmo acelerado de 

transformações urbanas que ocorreram em ritmo nacional. 

 

 

 

 

 

                                                        
705 Para o geográfico Milton Santos (1981), o êxodo-rural caracteriza-se pela migração de contingentes 

populacionais do espaço rural para as cidades, tornando-se um instrumento para o crescimento urbano.   
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Figura 1 – Verticalização de Caicó: prédios destinados à moradia 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

Acervo do autor 

 

Dentro desse quadro estrutural de mudanças e políticas de urbanização, a cidade 

vivenciou notadamente, além da expansão do espaço físico, o seu crescimento populacional, 

resultando na necessidade de construção e ocupação de novos lugares para moradia (FARIA, 

2011). Na primeira década do século XXI, foram construídos diversos espaços destinados à 

moradia da população caicoense. Seja por meio de verbas públicas e/ou privadas, destacam-se 

o Nova Caicó e Darci Fonseca, ambos situados na Zona Norte da cidade. Além dos bairros Bento 

XVI e Casas Populares, localizados na Zona Leste e Oeste respectivamente.  

De tal modo, outros espaços, foram e estão sendo preenchidos pelo Setor Imobiliário. 

Espaços anteriormente desabitados, antigas propriedades rurais, que formados apenas pela 

presença de solo e vegetação caatinga, foram expropriados e incorporados ao urbano. 

Notadamente, essas transformações dinamizaram a estruturação sócio-espacial do município, 

ao passo que deram novos significados de afetividade, vivências e experiências (TUAN, 1983) 

aos lugares doravante habitados. 

 Nesse evento, destacamos a abertura e construção dos Loteamentos Graciosa e Santa 

Clara, ambos na Zona Leste, e os Loteamentos Serrote Branco, situados na Zona Norte da cidade. 

Objetivando atender a crescente demanda populacional do município, os empresários do ramo 
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imobiliário, promoveram uma política de preenchimento dos espaços vazios, de valorização do 

solo urbano e de efetivação de políticas de habitação em parceria com programas de 

financiamento público e privado. Desse modo, as transformações urbanas ocorridas município 

de Caicó, no século XXI, seguiram uma tendência de incremento em nível nacional. 

  

[...] Esses loteamentos apresentam-se alicerçados em uma tendência do 

incremento da construção civil em todo o país, igualmente com ressonância 

em Caicó, como, também, estão apoiados em programas sociais, como, por 

exemplo, os programas de habitação do Governo Federal, como: “Minha 

Casa, Minha Vida” e, em especial, na dinâmica proporcionada pelos eventos. 

Nestas frentes de ocupação, o preço do solo é constantemente valorizado e 

acessível somente às classes média e alta. (FARIA, 2011, p. 127-128) 

 

 Tal política de habitação e valorização do solo urbano requereu que os novos imóveis 

sejam escriturados, ou seja, registrados em cartório. Em programas como o “Minha Casa, Minha 

Vida”, do Governo Federal, são oferecidos descontos, subsídios e redução do valor de seguros 

habitacionais, através da Caixa Econômica Federal, facilitando a aquisição de quem possui renda 

de até R$ 1600,00 mensais e estão de acordo com outras regras do programa. 

 O fato é que, a população urbana caicoense cresceu de forma significativa nos últimos 

anos, sendo necessária a incorporação de áreas ainda desabitadas ao espaço urbano. Outra 

questão a ser apontada, foi à verticalização do município, a partir da construção de prédios, 

apartamentos, hotéis e pousadas que estão relacionadas ao desenvolvimento da urbe. De forma 

especifica, destacamos por último, a abertura de novos loteamentos destinados a atender a 

população do município e a acessibilidade destes em adquirir seu imóvel próprio, a partir de 

programas habitacionais que oferecidos por meio de bancos públicos e privados. 

 

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS LOTEAMENTOS SERROTE BRANCO I, II 

E III 

A abertura de lotes de moradia no Serrote Branco, ainda na primeira década do século 

XXI, representou, de fato, o crescimento urbano de Caicó. Situado na Zona Norte do município, 
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o primeiro loteamento conta com área total de 87.203, 20³ (ver Figura 2)706. Inaugurado em 2010, 

o novo espaço habitacional da cidade, possui 6 quadras e 236 lotes destinados a moradia.  

Com área toda projetada, o Loteamento Serrote Branco I, destinou 3,84% de seu território 

a uma praça que circula o aglomerado de rochas brancas, o qual deu nome ao novo espaço de 

moradia. Ainda, de acordo com a planta do loteamento, 6,76% foi destinado à área verde e 

0,86% ao canteiro central. Com relação ao arruamento, foram reservados 31,44%. As quadras e 

lotes ficaram com 57,10% da área total. Segundo os responsáveis, todos os lotes foram vendidos 

e entregues aos novos proprietários.  

 

Figura 2 – Quadro de áreas do Loteamento Serrote Branco I – 2010 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Tributação e Finanças de Caicó 

 

Durante entrevistas realizadas ao longo desta pesquisa com moradores707 de bairros 

adjacentes aos atuais loteamentos, os mesmos destacaram que antes de sua ocupação, o espaço 

                                                        
706 MEDEIROS, Jairo. Loteamento Serrote Branco II. (Caicó, RN). Aladim Empreendimentos Imobiliárias LTDA. 

Caicó, 2010. 1 Planta de Locação dos Lotes. Escala: 1:750. 
707 Entrevista concedida por MEDEIROS, José Romão de [set. 2014]. Entrevista [Caicó-RN, 08 set. 2014]. 

Entrevistador: Filipe Viana da Silva, 1f. Digitado e Manuscrito. In: SILVA, Filipe Viana.  Urbanização Caicoense 

no século XXI: uma análise da construção dos Loteamentos Serrote Branco I, II e III. UFRN/CERES, 2014. 

[Projeto de Pesquisa apresentado ao componente curricular Laboratório de História I] 
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era composto pela presença de solo, vegetação caatinga, pedras, rochas e serrotes típicos do 

sertão, ganhando somente notoriedade, quando surgiu a necessidade de expansão da cidade, 

sendo assim, determinado a construção de lugares de “moradia para a classe média caicoense” 

(FARIA, 2011, p. 107).   

Nesse lugar de clima semiárido, referenciado pela presença de vegetação e serrotes, 

típicos do sertão nordestino, tal como relatam os moradores das proximidades, destacou-se um 

conjunto de rochas em formato de um arco e de cores brancas, ocupando uma vista panorâmica 

e privilegiada. Foi em fins da década de 2000 que o espaço do Serrote Branco, ganhou 

importância e sentidos tanto pela população, quanto pelo setor imobiliário, a partir do momento 

em que se estabeleceu enquanto um bom lugar para se residir e desfrutar dos espaços de 

sociabilidade oferecidos pelo local.  

A valorização do Serrote Branco (ver Figura 3), não justifica-se apenas pelo fato dos lotes 

serem legalizados em cartório e nos órgãos da prefeitura, mas também pelo interesse dos 

próprios empreendedores do ramo (A2 Incorporações Imobiliárias LTDA. EPP),  em representar 

tal espaço enquanto um local seguro, de atrativos (aglomerado de rochas brancas, pista 

destinada a caminhada e praça), com ruas pavimentadas, água encanada e energia elétrica. Esse 

discurso é propagado pela mídia local, constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
Entrevista concedida por CAVALCANTE, Jardel Maxciel [set. 2014]. Entrevista [Caicó-RN, 08 set. 2014]. 

Entrevistador: Filipe Viana da Silva, 2f. Digitado e Manuscrito. In: SILVA, Filipe Viana.  Urbanização Caicoense 

no século XXI: uma análise da construção dos Loteamentos Serrote Branco I, II e III. UFRN/CERES, 2014. 

[Projeto de Pesquisa apresentado ao componente curricular Laboratório de História I] 
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Figura 3 – De serrote à loteamentos: construção de moradias 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

Acervo do autor 

 

Em 2013, foram lançados os Loteamentos Serrote Branco II, também no objetivo de 

atender a classe média caicoense que buscava adquirir seu imóvel próprio. Com área total de 

28.249.20³ (ver figura 4)708, o mesmo possui 6 quadras e 83 lotes foram postos à venda, sendo 

destinados 5,38% do seu território para equipamentos comunitários e 7,41% para área verde. 

Com relação aos logradouros, foram disponibilizados 24,17% e 63,04% para os lotes.  

 Acompanhando o desenvolvimento da urbe, bem como, a necessidade de novos lugares 

de moradia para atender a ascendente classe média do município, os lotes foram abertos em 

área próxima ao Loteamento Serrote Branco I. Completamente planejados, os recentes lugares 

de moradia da cidade, foram todos vendidos pela imobiliária responsável.  

 

 

 

 

                                                        
708 CIRNE DE MEDEIROS, Cirne. Loteamento Serrote Branco II. (Caicó, RN). Arquitetura e Urbanismo. Caicó, 

2013. Planta de Locação. Escala: 1:1000. 
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Figura 4 – Quadro de áreas do Loteamento Serrote Branco II – 2013 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Tributação e Finanças de Caicó 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças do Município, 168 

imóveis estão cadastrados no IPTU709, o que representa cerca de 50% dos lotes que foram postos 

a venda no ano de 2010 e 2013. De tal modo, os empresários do ramo imobiliário pretendem 

abrir mais lotes destinados a moradia caicoense. Desta vez, o Loteamento Serrote Branco III, que 

oficialmente ainda não foi colocado disponível no mercado, já vem sendo divulgado por meio 

de blogs e revistas locais, à exemplo do Marcos Dantas710 e da revista Collecione711, como sendo 

mais um espaço de referenciais, próximo a posto de gasolina, supermercados, farmácias, 

academias, e centros de saúde.  

                                                        
709 CAICÓ. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Tributação e Finanças. [Demonstrativos de Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU)] – Bairro 036 – Serrote Branco. Caicó: Prefeitura Municipal, 13 nov 2014. 

11f. Relatório emitido eletronicamente. 
710 DANTAS, Marcos. Blog do Marcos Dantas. Disponível em: <http://marcosdantas.com/>. Acesso em: 03 

dez. 2014. 
711 COLLECIONE. Caicó: Collecione, 2014. Disponível em: <http://www.collecione.com.br/>. Acesso em: 03 dez. 

2014. 

http://marcosdantas.com/
http://www.collecione.com.br/
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Os Loteamentos Serrote Branco, foram construídos dentro do contexto de urbanização 

do século XXI, em Caicó. Notadamente, objetivando atender a ascendente classe média do 

município. Tal clientela obteve mais facilidade ao adquirir seu lote, vez que os mesmos 

obtiveram financiamentos através de bancos públicos ou privados. Outra questão a ser apontada 

foi a construção do Serrote Branco, enquanto um espaço legalizado e de referencias, ideal para 

os que buscaram construir um novo lar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Constatou-se, portanto, transformações sócio-espaciais nos últimos anos na cidade de 

Caicó. Tal fato se deu, pelo aumento significativo da população urbana, sendo necessária a 

construção de novos lugares de moradia. Em consonância com esse evento, houve uma série de 

investimentos de empresas do ramo imobiliário em desenvolver espaços voltados a atender a 

forte demanda populacional.  

 Inserido nesse quadro de urbanização, bem como, de crescimento urbano, o Serrote 

Branco, foi alvo do setor imobiliário, uma vez que nele foram construídos loteamentos 

destinados à moradia. Sobretudo, para população pertencente à classe média, a qual acabou 

sendo beneficiada com programas de financiamento público a exemplo do “Minha Casa, Minha 

Vida”, ou por meio de bancos privados.  

 Além do mais, consideramos que o espaço do Serrote Branco, ganhou função e sentido, 

tanto pelo setor imobiliário, quanto para a população, na medida em que tal espaço foi ocupado 

e nele construídos lugares de moradia para população urbana. Agora seu espaço tornou-se 

vivenciado e experimentado por aqueles que construíram e/ou pretendem construir relações de 

afetividade em suas novas vivendas. 
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TERRAS DE “MESTIÇOS” NO SERTÃO 

DA CAPITANIA DO RIO GRANDE NO SÉCULO XVIII 
 

Maiara Silva Araújo712  

Helder Alexandre Medeiros de Macedo713 

 

 
Procurando rezes tresmalhadas, pesquisando águas ou 

pastos duradoures, “caçando” pontos para as invernardas, 

os vaqueiros surpreendiam paisagens novas, serras que 

pareciam pedir morada e alpendre de casa grande 

fazendeira.   

(CASCUDO apud MACÊDO, 2007, p. 65.).  

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho discutiremos como se dava o acesso à terra por pessoas de qualidade 

“mestiça714” no sertão715 da Capitania do Rio Grande no decurso do século XVIII, com o 

intuito de problematizarmos a inserção social desses sujeitos no espaço citado. Sobre esta 

                                                        
712 Discente do Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) vinculada ao Projeto de Pesquisa Populações mestiças no Seridó: demografia e relações 

familiares (séculos XVIII e XIX) – PVF9908-2013, sob orientação do Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de 

Macedo, do Departamento de História do CERES (DHC), Centro de Ensino Superior do Seridó, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. E-mail para contato: maiarasa@yahoo.com.br. 
713 Professor do Departamento de História do CERES (DHC) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Campus de Caicó.  
714 O termo “mestiço” refere-se a pessoas de qualidade cabra, curiboca, mulato e pardo.  
715 Sertão, “região, apartada do mar, & por todas as partes, metida entre terras.” (BLUTEAU, 1728, p. 612). Esta 

foi à definição de sertão para o período colonial, conforme o dicionário de Bluteau. Nesse sentido, nesse 

contexto, o sertão foi definido como sendo o outro. Ele seria tudo aquilo que o distinguisse do litoral. Seria, 

portanto, um espaço seco, de pouca água, pouco povoado e distante das áreas urbanas que compunham o 

litoral. Para a historiadora Isnara Pereira Ivo (2013) essa compreensão do sertão data do século XVIII e se 

constitui como produto das impressões dos bandeirantes que intentavam identificar esse espaço como sendo 

exatamente distinto do litoral. Trabalhos da historiografia recente como o da autora citada compreendem que 

não existe um sertão, mas sim sertões e que estes são espaços de mobilidade, de circulação de produtos, 

léxicos e culturas. Segundo Ivo, “os sertões guardavam singularidades múltiplas, trânsitos e mobilidades e, 

assim como as cidades coloniais, abrigavam movimentos de pessoas e de produtos das mais diferentes partes 

do Império ultramarino português, tal se verificara nas áreas urbanas.” (IVO, 2013, p.17-18.). Nesse sentido, os 

sertões da Capitania do Rio Grande, em meio a sua circularidade econômica e cultural foi um espaço propício 

para a ocorrência de dinâmicas de mestiçagens e para a constituição, portanto, de um espaço mestiço, 

prerrogativa também asseverada por Ivo. 

. 
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problemática, constatamos que obras da historiografia regional, a exemplo das de José 

Augusto de Medeiros Bezerra (1940), Jayme da Nóbrega (1974) e Olavo de Medeiros Filho 

(1981; 1983), privilegiaram em seus estudos portugueses e luso-brasílicos como detentores 

de terra no sertão do Rio Grande, produzindo, assim, silêncios no que concerne a 

participação de outros grupos sociais nesse processo de constituição territorial dos sertões. 

 Em Famílias Seridoenses (1940), José Augusto, por exemplo, afirmou que foi a 

pecuária a causa do “povoamento” dos sertões norte-rio-grandenses e da vinda das 

“grandes famílias” de ascendência ou descendência portuguesa para “povoarem” este 

espaço, que tinha suas terras banhadas pelo rio Seridó e seus afluentes. Conforme o mesmo, 

quando os conflitos716 entre o elemento colonizador e os povos indígenas que viviam nestas 

terras cessaram os “da melhor estirpe, instalaram-se em suas terras e dirigiram em pessoa a 

sua criação” (AUGUSTO, 1940, p.14). Em consonância com este autor, Olavo de Medeiros 

Filho em seu Velhos Inventários do Seridó, afirmou que “o fator determinante da chegada do 

homem civilizado ao Seridó, foi a existência de pastagens naturais, aliada à ocorrência de 

um clima sadio, favoráveis à criação extensiva dos rebanhos.” (MEDEIROS FILHO, 1981, p. 9.). 

Em se tratando ainda da ocupação dos sertões, Tarcísio Medeiros ao escrever um 

artigo para a Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte – IHGRN, 

referente aos anos de 1983 a 1984, elucidou características dos requerentes de terras no 

espaço estudado. Somado a isso, Tarcísio Medeiros, em diálogo com José Augusto e 

Medeiros Filho asseverou que após o, 

 

[...] genocídio dos índios, em chegado o século XVIII, que se tornou possível 

o povoamento do sertão norte-rio-grandense. Imigrantes vindos do reino ou 

das partes das ilhas em busca das riquezas do Brasil, então em evidencia, 

sobretudo de terras concedidas pela legislação vigente; oficiais que se 

tinham retirado do serviço ativo daquelas guerras; empregados que 

deixavam as suas funções de praças que também tinham pertencido às forças 

regulares, inclusive aqueles degredados anistiados pelo cumprimento de 

                                                        
716 Acreditamos que o autor faz referência ao conflito Bárbaro, ocorrido entre 1683-1725.  
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suas penas ao real serviço; negociantes e lavradores, sobretudo criadores de 

gado seduzidos pelas excelentes pastagens existentes no sertão, começaram 

a entrar na formação da Capitania, elevando sua a cultura a seu nível moral 

[...]. (MEDEIROS, 1983, p.37-38). 

 

Nesse sentido, os autores citados defendem a tese de que foi o criatório somado à 

conflagração dos europeus, luso-brasílicos e índios aliados aos colonizadores contra os 

índios do sertão que teria engendrado o “povoamento” das terras dos sertões da Capitania 

do Rio Grande – conseguidas através do instituto de sesmarias – pelos “homens bons”. 

Todavia, em detrimento desta historiografia, estudos recentes, a exemplo daqueles da lavra 

de Muirakytan Kennedy de Macêdo (2007) e Helder Alexandre Medeiros de Macedo (2007; 

2013), por outro lado, além de apontarem a presença de “mestiços” e pessoas de outras 

qualidades, também, enquanto sesmeiros, seguindo, assim, o caminho que havia sido aberto 

por uma historiografia acadêmica que se dedicou ao estudo da questão agrária no Brasil, 

sobretudo, no período colonial, com destaque para os trabalhos de Márcia Maria Mota 

(2010) e Carmen Margarida Oliveira Alveal (2002), questionam esta ideia de “povoamento” 

dos sertões.  

Conforme Macedo (2007) o que houve no espaço em questão foi um processo de 

quase despovoamento, resultante da “Guerra dos Bárbaros,” ocorrida entre 1683-1725, que 

eliminou um número significativo de nativos. Esse despovoamento permitiu que os sertões 

fossem ocupados e territorializados pelo elemento colonizador. Para este autor, 

territorialização é a transformação de um espaço em território. Essa ação transformadora “se 

dá pela apropriação de um indivíduo, de um grupo social ou mesmo de uma nação sobre 

determinada superfície de terra [...]”, modificando-a com seu modo de vida. Sendo assim, 

território é um espaço que foi apropriado em função de relações sociais, culturais e de poder 

que gera um processo de territorialização. (MACEDO, 2007, p. 21). 

Outro aspecto apresentado pelos autores clássicos e questionado pela historiografia 

acadêmica foi à ideia de que foram apenas “as pastagens verdes” como preconizou 

Medeiros Filho (1981) e mesmo Câmara Cascudo, autor de nossa epígrafe, o motivo da 
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ocupação dos sertões, através da pecuária. Para Macêdo a ocupação efetiva deste espaço, 

no século XVIII, pelo elemento colonizador resultou da impossibilidade de manter a 

atividade pecuarística717 no litoral, uma vez que os gados além de ocuparem um espaço 

destinado para o plantio da cana-de-açúcar destruíam as mesmas ao torná-las um produto 

de sua dieta alimentar.  A inadequação dessas duas atividades em um mesmo espaço foi 

ratificada pelo decreto da Carta Régia de 1701 que proibiu a criação de gados a menos de 

10 léguas do litoral. 

Desse modo, foi um conjunto de elementos que impulsionou a interiorização do 

processo de colonização das terras americanas. Fato que é tratado na historiografia regional 

como um processo natural. Evidentemente que existia a busca por terras próximas a rios e 

com pastagens para o gado, mas não foram esses elementos os propulsores da colonização 

dos sertões.    

Salientamos que a ocupação/territorialização dos sertões fez parte de um processo 

amplo que foi o da ocidentalização das terras da América. Para Serge Gruzinski (2003), 

ocidentalização refere-se a um conjunto de empreendimentos e estratégias que foram 

utilizadas no decurso do século XV pelos europeus para transformarem os territórios e os 

corpos dos autóctones em espacialidades coloniais. Esse processo, conforme o mesmo 

autor, não foi apenas destrutivo e em certos casos resultou em mestiçagens, isto é, africanos, 

nativos e europeus se relacionaram, tiveram suas vidas cruzadas através do mundo do 

trabalho e de vínculos de parentesco consanguíneo ou ritual, de cuja relação, de ordem 

cultural e/ou biológica emergiram os mestiços. Sendo assim, a ocidentalização dos sertões 

                                                        
717 Salientamos que esta divisão litoral – cana-de-açúcar e sertão – pecuária não era tão engessada quanto 

parece. Mesmo os sertões possuindo solos tidos como não adequados para o cultivo, constatamos nos 

requerimentos de sesmarias para este espaço a justificativa da necessidade de terras para o desenvolvimento 

da lavoura, evidentemente que em um número diminuto se comparado às solicitações de terras para o 

criatório. Quanto aos dados numéricos no que se refere às justificativas de requerimentos de sesmarias para 

os sertões da Capitania do Rio Grande, Macêdo, apresentou os seguintes: Criar gados – 60, 4%; Criar gados e 

plantar lavouras – 5,7%; Plantar lavouras – 3,5%; Povoação – 0,4% Uso não declarado – 30,0%. (MACÊDO, 2007, 

p.72).   
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da Capitania do Rio Grande se deu através da importação dos símbolos, das instituições e 

dos sistemas administrativos europeus, a exemplo, o instituto de sesmarias, sobre o qual 

discorreremos a posteriori, e as instâncias de caráter civil e/ou eclesiástico como a Freguesia 

do Seridó, instaurada em 1748. 

No que concerne à metodologia deste estudo, realizamos um intercurso entre fontes 

de natureza sesmarial, paroquial e judicial. Examinaremos de forma quantitativa 289 

solicitações de sesmarias718 referentes aos séculos XVII, XVIII e XIX e à ribeira do Seridó e a 

posteriori cruzaremos estes com a documentação oriunda da Freguesia do Seridó (assentos 

de batismo, matrimônio e óbito) e do Termo Judiciário da Vila Nova do Príncipe (inventários 

post-mortem e cartas de alforrias) com o intuito de verificarmos a qualidade dos sesmeiros 

que solicitaram terras no espaço citado. Após esse exercício quantitativo realizamos um 

rastreamento dos sesmeiros qualificados como “mestiços”, a fim de obtermos um perfil 

qualitativo dos mesmos. 

As etapas de nossa metodologia seguem os pressupostos do método onomástico de 

Carlo Ginzburg (1989), vez que se utiliza do nome como fio condutor da pesquisa. Ao 

analisar o corpus documental que temos acesso719 percebemos que é possível encontrar um 

mesmo indivíduo em diferentes fontes e o que nos permite levantar a hipótese de que se 

trata do mesmo sujeito, para Ginzburg (1989), é o nome. Evidentemente, que por mais 

singular que seja o nome, para traçar o perfil qualitativo de determinada pessoa ou grupo 

social buscamos, também, outros elementos que nos permita inferir certas problematizações 

como o local de moradia, a qualidade e condição dos sujeitos em questão.  

Por fim, este trabalho ao dar visibilidade a sesmeiros “mestiços” rompe com lacunas 

existentes em nossa historiografia clássica que privilegiou pessoas de qualidade branca, em 

                                                        
718 Esses requerimentos de sesmarias foram compendiados por Olavo de Medeiros Filho na sua Cronologia 

Seridoense (2002). 
719 A documentação que utilizamos para compor este estudo é custodiada pelo o Laboratório de 

Documentação Histórica (LABORDOC), localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

de Caicó. Este foi criado no ano de 1998 e abriga, principalmente, acervos judiciais das Comarcas de Caicó e 

Jardim do Seridó, cujos documentos vão do início do século XVIII a meados do século XX. 



 

762 

 

detrimento a outros grupos sociais. Nosso estudo juntamente com outras pesquisas 

recentes revela que mesmo em um espaço hostil a pessoas que não fossem brancas, 

“mestiços”, indígenas e escravos arquitetaram formas para se inserirem ou resistirem ao 

universo colonial que a partir do século XVI passou a pintar com novas cores a história dos 

trópicos.  

 

O INSTITUTO DE SESMARIAS NOS SERTÕES DA CAPITANIA DO RIO GRANDE  

O instituto de sesmarias foi um sistema jurídico instituído em uma conjuntura 

histórica específica. Conforme Márcia Motta (2010), este emergiu em 1375, em Portugal, 

como uma lei que objetivava solucionar uma crise demográfica e consequentemente 

alimentar que afetava ás áreas rurais das terras lusitanas. Nesse período, o encarecimento 

da vida no campo havia motivado as famílias portuguesas a deixarem a zona rural e a 

migrarem para as cidades, que neste cenário eram vistas como espaços que poderiam 

oferecer melhores condições de vida. O êxodo rural citado acarretou, segundo Motta, a falta 

de braços para o trabalho no campo e em decorrência deste evento, a carência de trigo e 

de outros cerais que compunham parte da alimentação portuguesa. Em meio a esse 

contexto, Dom Fernando instituiu a lei de sesmarias.720 Esta lei determinava que todos que 

possuíssem terras e não as aproveitassem passassem a cultivá-las sob pena de perdê-las 

para terceiros.  

 

[...] Estabelecemos e ordenamos e mandamos que todos os que têm 

herdades suas próprias ou tiverem aprazadas ou aforadas ou por qualquer 

outro modo ou título, por que hajam direito em estas herdades, sejam 

obrigados em as lavrar e semear; e se o senhorio das ditas não lavre parte 

delas por si […] e as mais faça por outrem ou as dê a lavrador que as lavre e 

semeie por sua parte […] de modo que as herdades que sejam para dar pão 

sejam todas lavradas e aproveitadas e semeadas de trigo, ou cevada ou de 

milho. (CÓDIGO AFONSINO, 2004, p. 283). 

                                                        
720 Para mais informações sobre os Instituto de sesmarias ver os estudos de Carmem Alveal (2002) e Márcia 

Motta (2010).  
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A posteriori, esta lei721 foi exportada para às terras da América portuguesa, por volta 

da década de 30, do século XVI, como parte de um programa mercantilista que objetivava, 

neste contexto demarcar, distribuir e tornar produtiva às áreas ocupadas por Portugal. Nesse 

sentido, sesmarias pode ser definida, segundo Motta, como “uma lei que originalmente 

pensada em Portugal tornou-se o arcabouço jurídico para solidificar a colonização do 

ultramar.” (MOTTA, 2010, p. 129). Este instituto a medida que demarcava as terras da 

América e as distribuía entre os sesmeiros requerentes, ocidentalizava essas regiões, vez que 

a essência desta lei desde que foi instituída no século XIV era tornar as terras produtivas e, 

para tanto, o colono precisava ocupar as terras solicitadas, montar uma fazenda de gado – 

em se tratando da ocupação dos sertões da Capitania do Rio Grande – passar a morar nestas 

terras com sua família, imprimindo, assim, neste solo o seu modo de viver.   

Evidentemente, que a aplicabilidade deste sistema jurídico nas conquistas lusitanas 

não se deu de modo linear e homogêneo. Nos trópicos, esta lei, teve que se adequar a 

realidade de um espaço extenso e pouco conhecido, que em meio a esses fatores sofria com 

a carência agrimensores para demarcar e fiscalizar as terras concedidas pela Coroa. Os 

Alvarás e Cartas Régias promulgadas no decorrer do período colonial representam 

exatamente os delineamentos que esta lei foi adquirindo na América. Um exemplo é a 

determinação de 20 de outubro de 1753, que em meio às querelas sobre as dimensões das 

terras concedidas pela Coroa Portuguesa, limitou a distribuição de terras por três léguas de 

comprido e uma de largo. Esse decreto além de materializar as mudanças que este sistema 

foi sofrendo nas terras americanas, remete ao problema citado acima, no que concerne ao 

                                                        
721 Evidentemente que até esta lei ser exportada para a América passou por algumas mudanças, aspecto que 

pode ser constatado nas Ordenações Afonsina e Manuelinas. As Ordenações Filipinas apresentam 

pouquíssimas mudanças e referem-se, praticamente, a uma compilação do que havia apresentado as 

Manuelinas.  
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desconhecimento dos colonos das terras conquistas por Portugal e a falta de profissionais 

lusitanos que controlassem as demarcações e concessões722.  

 Em se tratando dos critérios para solicitação de sesmarias na América, conforme 

Macêdo, os principais eram a posse de cabedal, prestígio social e um projeto colonizador. 

Este último referia-se a atividade econômica que os requerentes pretendiam desenvolver 

nas terras concedidas pela Coroa, de modo que essas produzissem riquezas para a 

Metrópole. No que concerne aos sertões norte-rio-grandenses, como já elucidamos, os 

principais projetos colonizadores apresentados nos requerimentos de sesmarias foram à 

necessidade de terras para a criação de gado e para o desenvolvimento de lavouras.  

A ocupação dos sertões da Capitania do Rio Grande através do instituto de sesmarias 

teve seus ritmos determinados pela relação entre os colonos e os autóctones que viviam 

neste espaço. Conforme a documentação sesmarial que examinamos e em consonância com 

as problematizações empreendidas por Macêdo, é possível afirmar que a ocupação dos 

sertões se deu em dois momentos como ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
722 Todavia, salientamos que é impossível examinar neste estudo os decretos régios que foram proclamados 

no decorrer deste contexto no intento de adequar o instituto de sesmarias a realidade deste período, pela 

complexidade desta temática e por este não ser nosso objetivo neste trabalho. Ressaltamos apenas que aquilo 

que é compreendido como sendo a essência deste sistema “tornar as terras produtivas” permaneceu até a sua 

extinção em 1822. 
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Gráfico 1 - Requerimentos de sesmarias e seus ritmos 

 
 

 

O primeiro momento refere-se aos anos de 1610 a 1790, período que marcou os 

primeiros anos da instalação portuguesa neste espaço e que acompanhou o desenrolar da 

“Guerra dos Bárbaros”. Nesse cenário, os requerimentos de sesmarias se deram de forma 

lenta. As primeiras solicitações foram feitas na década de 10 dos seiscentos, após esse 

período, apenas na década de 70 deste século foram solicitadas novas terras a Coroa. Com 

o início da Conflagração Bárbara, em 1683 as solicitações de sesmarias declinaram ainda 

mais devido o conflito. Apenas quando cessou este evento, em 1725, é que foi retomado o 

processo de ocupação dos sertões. Após este evento sangrento as solicitações de sesmarias 

aumentaram gradualmente, tendo o seu ápice em 1740 quando foram requeridas 48 

sesmarias. 

Os ritmos sesmariais seguiram as determinações dos autóctones que resistiram ao 

processo de ocidentalização de suas terras e de seus costumes. Todavia, conforme Macêdo 

(2007), nos anos iniciais do século XVII houve certa harmonia entre europeus e nativos, pela 

própria necessidade que os colonos tinham dos nativos, no que refere ao desbravamento 

do sertão. Em decorrência desta harmonia inicial é possível encontrar nos registros 

6
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sesmariais índios solicitando terras nos sertões da Capitania do Rio Grande, evento inusitado 

e que logo cessou devido aos conflitos entre os autóctones e os europeus. 

Por fim, é evidente que o instituto de sesmarias nos sertões norte-rio-grandenses fez 

parte do processo de ocidentalização e consequente territorialização desse espaço 

consolidando, assim, a ocupação dessas terras e as inserindo na dinâmica mercantilista desse 

período. Este processo resultou na construção de espaços coloniais tracejados por instâncias 

civis e eclesiásticas, oriundas do Velho Mundo. Essas espacialidades coloniais, construídas a 

partir de pessoas das quatro partes do mundo conhecido resultou em dinâmicas de 

mestiçagens e na construção de um espaço que não era americano, africano e nem europeu, 

mas mestiço.  

 

TERRAS DE “MESTIÇOS” 

No intento de verificarmos como se deu o acesso de pessoas de qualidade mestiça à 

terra nos sertões da Capitania do Rio Grande, no decurso do século XVIII examinamos 289 

requerimentos de sesmarias referentes aos séculos XVII, XVIII e XIX. Partimos desta fonte 

por ser este o meio legal de se conseguir terras neste contexto. Após esta análise, como nos 

requerimentos de sesmarias não constava a qualidade dos sesmeiros que solicitaram terras 

no espaço citado, com exceção dos anos iniciais do século XVII, buscamos a qualidade dos 

requerentes de terras nas fontes paroquiais, vez que no contexto colonial a vida dos 

fregueses era delineada pelos ritos cristãos, onde os mesmos eram classificados no concerne 

as suas qualidades sociais ao se batizarem, casarem ou morrerem. 

Este intercurso de fontes foi uma tarefa árdua, visto que os registros paroquias que 

temos acesso datam apenas de fins do século XVIII e início do XIX. Para sermos mais precisos: 

Batizados: 1803-1806; 1814-1818; Casamentos: 1788-1809; 1809-1821; Óbitos: 1788-1811; 

1812-1838. Desse modo, em meio às lacunas das fontes citadas, de um universo amostral 

de 289 sesmeiros conseguimos precisar apenas a qualidade de 50, sendo desses: 3 índios, 4 

negros, 38 brancos, 1 crioulo, 5 pardos e 236 sem identificação. Nesse sentido, os valores 
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numéricos obtidos através das fontes citadas precisam ser compreendidos com ressalvas, 

por não termos fontes que nos permitam obter resultados mais significativos em uma 

perspectiva quantitativa dos sesmeiros que solicitaram terras. 

No que concerne aos 5 sesmeiros “mestiços” que solicitaram terras à Coroa, foram 

eles Manoel Esteves de Andrade, Francisco Pereira da Cruz, Manoel Antônio das Neves e 

Francisco e Pedro Taveira da Conceição. Salientamos que mesmo a quantidade de 

“mestiços” que requereram terras através do Instituto de sesmarias sendo diminuta em 

relação às pessoas de qualidade branca esse valor é significativo, vez que é um indicativo 

que no contexto estudado existiam “mestiços” buscando se inserir na dinâmica econômica 

e social do universo colonial em curso.  

Após obtermos os dados quantitativos citados, no que tange a busca por sesmeiros 

“mestiços”, fomos às fontes paroquiais e judiciais para buscarmos um perfil qualitativo dos 

mesmos. As informações referentes a esta análise se encontram condensados na tabela 

abaixo. 

Os sesmeiros “mestiços” que precisamos nas fontes podem ser considerados casos 

singulares para o espaço estudado. Apesar das fontes paroquiais e judiciais já terem 

indicando que os pardos foram um grupo de “mestiços” que conseguiu ascender e se 

aproximar do universo econômico e social das pessoas de qualidade branca, prerrogativa 

esta já asseverada por Macedo (2013), os “mestiços” pardos que encontramos solicitando 

terras, possuíam também patentes, ou seja, títulos militares e deixaram inventários post-

mortem de seus bens. Isto é um indicativo de que eram pessoas de posses e que estavam 

inseridos nas diferentes espacialidades que constituíam os sertões da Capitania do Rio 

Grande desde a civil a eclesiástica, uma vez que é possível verificar a presença desses 

mestiços também em ritos cristãos.  
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Tabela 1 – Dados qualitativos dos sesmeiros “mestiços” 

SESMEIRO Manoel Esteves 

de Andrade 

Francisco Pereira da 

Cruz 

Manoel Antônio das 

Neves 

Francisco e Pedro 

Taveira da 

Conceição 

SESMARIA Nº 1748 – 

Capitania do Rio 

Grande 

Nº 1757 – Capitania 

do Rio Grande 

Nº 1767– Capitania 

do Rio Grande 

Nº 1785 – Capitania 

da Paraíba 

PATENTE Sargento-mor - Capitão - 

PROPRIEDADE Entre os 

providos do 

Acari, São José 

Salgado, 

Quinquê Grande 

e o olho da 

lagoa de São 

Pedro 

Fazenda do Saco Serra da Formiga, 

fazenda São José, 

Ribeira do Seridó; 

Entre o saco da Inez 

e a serra do Jucurutu 

Sítio Riacho, na 

fazenda Pedra 

d’agua de Fora 

 

FINALIDADE Criação de gado Criação de gado Criação de 

gado/plantar lavoura 

Criação de gado 

 

LOCALIZAÇÃO 

ATUAL 

(MUNICÍPIO) 

Acari Entre Cruzeta e Acari Caicó Nova Palmeira 

OUTROS DADOS - Deixou inventário 

post-mortem 

referente a1803 

(depositado, 

atualmente, na 

Comarca de Acari) 

Deixou inventário 

post-mortem 

referente a 1787 

(depositado, 

atualmente, na 

Comarca de Acari) 

Deixou inventário 

post-mortem 

referente a 1816 

(depositado, 

atualmente, na 

Comarca de Caicó) 

Fonte: elaboração dos autores com base em fontes sesmariais 

 (Capitania do Rio Grande e Paraíba) e judiciais (Comarca de Caicó e Acari) 

  

As fontes paroquiais e judiciais que tivemos acesso nos permitem reconstruir as 

trajetórias de vida dos sesmeiros Manoel Esteves de Andrade, Francisco Pereira da Cruz, 

Manoel Antônio das Neves e Francisco Taveira da Conceição, todavia uma análise desse 

porte exige um estudo de caso específico. Devido a isso, optamos por tecer considerações 

apenas sobre a dinâmica de vida de Francisco Taveira da Conceição. Nossa escolha justifica-

se por ainda não existir trabalhos que tratem especificamente da genealogia Taveira da 

Conceição, diferentemente das genealogias Esteves de Andrade, Pereira da Cruz e Neves, já 

examinadas por Macedo (2013) em seus estudos de doutorado. 
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Francisco Taveira da Conceição723, pardo, morador nos sertões da Capitania do Rio 

Grande e da Paraíba, contraiu núpcias com Ana Francisca. Esta união resultou no nascimento 

de Maria e João Batista Remígio. Este, em 12 de junho de 1800, uniu-se em matrimônio com 

Paula Martins de Jesus, filha de Valério Dias dos Santos e Rosa Maria Pereira. Ana Francisca 

faleceu em 02 de novembro de 1796 e deixou inventário post-mortem de seus bens. O seu 

cabedal era constituído por ouro (17$200), prata (10$500), bens semoventes (34$000), 

escravos (180$000), gados (208$380) e um sítio de terras (230$000), somando o total de 

756$730. Retiradas as dívidas do casal, o patrimônio desta família somou o valor de 637$730, 

equivalente a mais ou menos, na época, 140 cabeças de gado vacum. Os bens listados no 

inventário de Ana Francisca eram comuns para o cenário colonial dos sertões da Capitania 

do Rio Grande e Paraíba. Conforme Macêdo (2007), nesse contexto, os principais bens 

inventariados eram terras, escravos e gados, uma vez que a dinâmica econômica deste 

espaço se voltava, principalmente, para o desenvolvimento da pecuária e da agricultura de 

subsistência.  

Após a morte de Ana Francisca, Francisco Taveira iniciou uma relação com a escrava 

Catarina Maria de Jesus, que era escrava da família e que havia sido arrolada no inventário 

de Ana Francisca no valor de 100$000. Nessa ocasião, tinha apenas 18 anos de idade. Da 

relação entre Catarina e Francisco Taveira nasceu Antônio, em 1797. Este foi alforriado na 

bia batismal, em de 1800, quando tinha apenas dois anos e meio de idade. Em 1802 foi 

realizado o registro de alforria da escrava Catarina e acreditamos que após essa data 

                                                        
723 Os dados referentes à genealogia de Francisco Taveira da Conceição foram retirados das seguintes fontes: 

PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809, fl. 53v. (Manuscrito). Cartas de alforrias, 1792-1814, 

fl. 6v; 64. Inventário de Ana Francisca Cunha. Inventariante: Francisco Taveira da Conceição. Sítio Serra das 

Queimadas, Ribeira do Seridó, Termo da Vila Nova do Príncipe, Comarca da Paraíba e Capitania da Paraíba do 

Norte, 1797. (Manuscrito). Inventário de Francisco Taveira da Conceição. Inventariante: Catarina Maria de Jesus. 

Ribeira do Seridó, Termo da Vila Nova do Príncipe, Comarca da Paraíba e Capitania da Paraíba do Norte, 1816. 

(Manuscrito). 
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Francisco Taveira724 uniu-se em matrimônio com a mesma, visto que os demais filhos do 

casal já nasceram livres.  

Dessa união entre Francisco Taveira e Catarina Maria de Jesus – nome que, 

certamente, deve ter adotado após a alforria e que aparece quando a mesma inventariou o 

marido, em 1816 – nasceram mais 11 filhos. Para Macêdo, “famílias com uma prole que 

passava de uma dezena eram exceções à regra”. (MACÊDO, 2007, p. 216). Em relação a este 

contexto, o comum era a média de cinco filhos por casais. Nessa perspectiva, a quantidade 

de filhos de Francisco Taveira é também um indicativo de que o mesmo possuía um cabedal 

significativo para o período em que vivia.  

Outro aspecto pertinente desta família é o fato da neta de Francisco Taveira, Francisca 

Maria de Jesus, filha de João Batista Remígio e Paula Martins de Jesus ter se casado com o 

seu tio, Francisco dos Anjos, filho do segundo casamento de Francisco Taveira725. Essa 

prática era comum entre as pessoas de qualidade branca que desejavam preservar o 

patrimônio da família e manter a “pureza de sangue”. Desse modo, acreditamos que este 

evento nupcial objetivava, também, manter o cabedal desta família “mestiça”. Para uma 

melhor compreensão do leitor acerca da família Taveira da Conceição construímos um 

geneagrama que demonstra as relações familiares na primeira e parte da segunda geração:  

 

                                                        
724 Infelizmente não conseguimos localizar nas fontes paroquiais o ano em que Francisco Taveira se casou com 

Catarina Maria de Jesus, todavia, no inventário do mesmo, realizado em 1816, localizamos um termo em que 

Francisco Taveira foi identificado como sendo casado com Catarina Maria de Jesus no ano de 1809, o que 

fundamenta nossa assertiva de que os sujeitos citados se uniram em matrimônio após o ano de 1802. 
725 Sobre casamentos no cenário colonial ver os estudos de doutorado de Sheila Siqueira de Castro Faria (2007). 

A citada autora em sua tese de doutoramento ao problematizar a vida dos alforriados nas paróquias do Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, no decurso dos séculos XVIII e XIX compreendeu o casamento como um rito 

estratégico no contexto estudado. Conforme a mesma autora o casamento entre uma mulher escrava e um 

homem branco podia invisbilizar a condição e qualidade daquela escrava ao ponto de seus filhos perderem as 

marcas da escravidão. Ainda para esta autora, o casamento quando não realizado com um acordo pré-nupcial 

pressupunha que quando um dos cônjuges falecesse os bens desse casal seriam divididos ao meio, sendo 

metade para o viúvo ou viúva e a outra metade para os herdeiros. Nesse sentido, quando os matrimônios eram 

realizados entre parentes parte da herança do cônjuge falecido não iria para um estranho, mas permaneceria 

fazendo parte do cabedal da família dos consortes.      
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Geneagrama 1 - Genealogia dos Taveira da Conceição 

 

 

 

Fonte: elaboração pelos autores no software GenoPro, 

com base em registros paroquiais e fontes judiciais (séculos XVIII e XIX). 

 

Francisco Taveira faleceu em 1816. Em seu inventário, processado no mesmo ano, 

figurou como inventariante sua esposa Catarina Maria de Jesus726. Entre os principais bens 

listados em seu inventário727 estavam terras (788$000), escravos (520$000) e gados 

(1:193$430). No que concerne às terras, nossa preocupação neste estudo, Francisco Taveira, 

quando faleceu possuía cinco sítios de terras. Desses, quatro haviam sido obtidos por 

compras e um através do instituto de sesmarias como demonstra a tabela abaixo: 

 

 

 

                                                        
726 A escrava Catarina Maria de Jesus através do seu casamento com Francisco Taveira conseguiu sair do mundo 

da escravidão e ascender socialmente, nesse sentido podemos analisar os matrimônios no contexto colonial 

como sendo uma das estratégias utilizadas pelas escravas para se inserirem socialmente na dinâmica social, 

cultural e econômica desse período. 
727 O inventário de Francisco Taveira somou o valor de 3:477$160, equivalente a 804 cabeças de gado.  
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Tabela 2 – Dados qualitativos das terras de Francisco Taveira 

Terras Aquisição Finalidade Valor 

Um sítio de terras na Ribeira do 

Seridó 

Compra a viúva Maria (....) de Jesus Criar gado 400$000 

Um sítio de terras da Lagoa de 

Fora, na Ribeira do Seridó 

Compra a Antônio Ferreira de Mauro, 

a Félix Ferreira e a Félix (...) Fernandes 

de Souza 

Criar gado 138$000 

Uma parte de terras no sítio Oiti Instituto de Sesmarias  Plantar 

lavouras 

30$000 

Um sítio de terras Ribeira de 

Curimatu 

Compra a Luís Ferreira Criar gago 140$000 

Um sítio de terras denominado 

Ipueira 

Compra a Amaro Taveira Plantar 

lavouras 

80$000 

Fonte: elaboração dos autores com base no inventário post-mortem 

de Francisco Taveira da Conceição, 1816. 

 

A tabela acima demonstra que outro meio utilizado por Francisco Taveira para ter 

acesso à terra foi à compra, o que é um indicativo de que os “mestiços fizeram uso de outras 

estratégias para ter acesso à terra, como por exemplo, a compra. Por fim, salientamos que a 

genealogia Taveira da Conceição possui uma série de informações que não foram abordadas 

neste estudo, por não ser o objetivo do mesmo fazer uma análise em uma perspectiva 

genealógica, mas esse é um projeto que pretendemos desenvolver em outro trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O sentimento que temos ao concluir este texto é que existe uma série de questões 

que poderíamos ter problematizado e que não conseguimos por termos tratado de temas 

complexos e amplos como terras e mestiçagens. Nesse sentido, concluímos afirmando que 

é evidente a inserção social das pessoas de qualidade “mestiça” na dinâmica econômica e 

cultural dos sertões da Capitania do Rio Grande, no decurso do século XVIII. Prerrogativa 

que buscamos evidenciar problematizando como se dava o acesso a terras por “mestiços.” 

 Nesse sentido, este estudo demonstrou que um dos meios utilizados pelos “mestiços” 

para terem acesso à terra nos sertões da Capitania do Rio Grande e consequentemente 

fazerem parte da dinâmica social deste espaço foi o Instituto de Sesmarias. Outro caminho 
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utilizado por esse grupo social foi à compra de terras e acreditamos que esse foi o percurso 

mais utilizado, uma vez que outras genealogias “mestiças” que conseguimos reconstituir, 

como por exemplo, os Fernandes das Neves, possuíam terras e um cabedal significativo, 

sendo que essas terras não foram adquiridas por sesmarias. Por fim, Salientamos que o 

instituto de sesmarias é a materialização do processo de ocidentalização das terras da 

América e da constituição de territorialidades coloniais que sobrepuseram às 

territorialidades nativas e engendraram um espaço que nem era europeu, africano ou 

indígena, mas mestiço. 
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A CONQUISTA DE UM SERTÃO CHAMADO MOSSORÓ:  

CONQUISTA E TRANSFORMAÇÃO ESPACIAL 

DA RIBEIRA DO MOSSORÓ ENTRE 1695 E 1726 
 

Patrícia de Oliveira Dias728 

 

A conquista do sertão729 da capitania do Rio Grande foi iniciada, pelos súditos da 

Coroa Portuguesa, em 1665. Ao longo desse processo, conflitos entre conquistadores e 

indígenas surgiram culminando na Guerra do Açu, dentro do contexto da Guerra dos 

Bárbaros730, entre 1687 e 1720 na capitania do Rio Grande. O principal motivo da contenda 

foi a permanência de súditos de Portugal nas terras do sertão, ocupando terras utilizadas 

por indígenas de várias nações, conhecidos até então por tapuias. Estes povos reagiram aos 

abusos dos conquistadores (escravização dos índios, utilização de sua mão de obra sem 

remuneração e ocupação de suas terras) assaltando suas fazendas de gado e impedindo o 

avanço destes colonizadores sertão adentro. Esta guerra do Açu durou aproximadamente 

33 anos, sendo desenrolada entre os anos de 1687 e 1720731.  

                                                        
728 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

orientada pela professora Carmen Alveal. 
729 Cláudia Damasceno Fonseca, em sua obra Arriais e vilas d’El Rei, analisa a forma como sertão era entendido 

nas conquistas. Segundo essa autora, a noção de sertão estava relacionada a outros conceitos espaciais, como 

espaços “brutos”, se opondo ao de território, sendo considerado como “um repositório de características 

flexíveis e indefinidas na qual há a distribuição e formação de entidades geográficas e sociais”. Para o 

conquistador, o sertão é um desses espaços brutos, homogêneos e vazios que podem ser dominados e que 

desconsidera a existência de territórios indígenas. FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço 

e poder nas Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. P. 51-52. 
730 A Guerra dos Bárbaros é o termo escolhido pela Coroa para se referir a um conjunto de conflitos entre 

colonos e indígenas no contexto da conquista do sertão. Este conflito tem duas grandes fases e o espaço onde 

tais agitações aconteceram centram-se na capitania da Bahia, conhecida como Guerra do Recôncavo, e na 

capitania do Rio Grande, conhecida como Guerra do Açu. A data exata do início dos conflitos não foi possível 

ser confirmada, mas algumas hipóteses levam a crer que a Guerra do Recôncavo foi travada, em diversas 

localidades, entre 1651 e 1678. Já a Guerra do Açu, aconteceu entre os anos de 1687 a 1720. PUNTONI, Pedro. 

A Guerra dos Bárbaros. São Paulo: editora HUCITEC, 2002. p. 13. 
731 Em seu livro “A guerra dos Bárbaros” Pedro Puntoni revisita as fontes utilizadas anteriormente por autores 

clássicos do tema, como “A guerra dos Bárbaros” Afonso de Taunay, e pela historiadora Iadalina Pires em sua 

obra “A Guerra dos bárbaros”. Um dos capítulos do seu livro, chamado “A guerra do Açu”, trata especificamente 

sobre os acontecimentos entre os anos de 1687 e 1720 na capitania do Rio Grande que estava evolvida por 

esta guerra. PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros. 123-178 
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Nas décadas finais dessa guerra, uma área específica desse sertão do Rio Grande 

começou a ser conquistada: a ribeira do Mossoró. Utilizando os conceitos de Antônio Carlos 

Robert de Morais (fundo territorial, área de trânsito, zona de difusão e região colonial), este 

artigo tem como objetivo analisar as transformações espaciais na ribeira do Mossoró, entre 

os anos de 1695, quando deixou a condição de fundo territorial, um espaço ainda a ser 

conquistado, e passou a ser uma área de trânsito, e 1726, quando se tornou uma zona de 

difusão, um local com estruturas básicas para a permanência de conquistadores, e passa a 

fazer parte de uma região colonial. Para esta pesquisa foram utilizadas como fontes: cartas 

de sesmarias, Termos de Vereação da Câmara do Natal e Livros de Cartas e Provisões da 

Câmara do Natal. 

Nem todo movimento de expansão pode ser considerado como uma colonização, 

uma vez que colonização existe somente quando há construções, estruturações, fixação nas 

terras conquistadas e incorporadas ao território do colonizador. Desta forma, colônia é um 

espaço periférico incorporado ao território de um reino, império, nação colonizadora, 

considerados como um centro. Portanto, cada colônia possui um centro como referência, 

que atua como um núcleo irradiador de diretrizes políticas, culturais, sociais e econômicas e 

que impulsiona, quando é de seu interesse, a expansão de seu território, anexando a estes 

novos espaços732. 

Robert de Moraes, geógrafo que estuda o processo de colonização do Brasil por meio 

da dinâmica geográfica, acredita que: 

 

a colonização é, antes de tudo, uma relação sociedade-espaço. A relação de 

uma sociedade que se expande e os lugares onde se realiza tal expansão, 

num contexto no qual os “naturais” do lugar são concebidos como atributos 

do espaço, uma sorte de recurso natural local.733 

 

Partindo destas reflexões, a região de Mossoró é considerada neste artigo como um 

espaço a ser conquistado, uma área que ainda não possui identificação alguma com os 

                                                        
732 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2 ed. São Paulo Annablume, 2005. p. 63. 
733 Ibidem, p.68. 
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conquistadores que não se fixaram ou que apenas transitaram por aquela localidade. À 

medida que a identificação com a região foi tornando-se cada vez mais forte pode-se 

considerá-la como um lugar. Como as fontes existentes não permitem perceber essa ligação 

forte entre sesmeiros e as terras que possuíam na ribeira do Mossoró, nesta fase inicial de 

conquista, algumas conjecturas serão feitas como forma de compreender como estes 

sesmeiros relacionavam-se com estes espaços. 

A ocupação das terras por parte do português originava pequenas povoações. Estas, 

geralmente iniciadas por militares que montavam seus acampamentos de apoio, eram 

denominadas de arraial734. Um arraial não possuía uma autonomia administrativa, estando 

subordinado a um centro, fosse uma vila ou uma cidade. Um arraial poderia receber o status 

de vila, de acordo com o seu desenvolvimento e necessidade de se tornar autônomo 

administrativamente, recebendo assim uma câmara, que possuía o papel de organizar toda 

a sociedade ao seu redor. Dependendo da importância de uma vila, esta poderia receber o 

status de cidade e esta cidade poderia ter características de núcleo735.  

Um núcleo era considerado como um centro, do qual partiam as decisões políticas, 

as diretrizes econômicas e as práticas sociais a serem seguidas pelas periferias ao seu redor. 

Poderia tornar-se um núcleo tanto uma cidade quanto uma vila. Esta associação é possível 

somente quando percebida a importância que cada uma delas possuía dentro da dinâmica 

política, econômica e social do império ultramarino português. Não existe apenas um centro 

para várias periferias. São vários os centros e várias as periferias que formam um sistema 

com diversos níveis736. 

A conquista dos sertões e o investimento de particulares e, posteriormente da Coroa, 

em tropas e incentivos para enfrentarem o gentio e efetivarem a conquista nessas paragens 

                                                        
734 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas Setecentistas. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2011. p. 28. 
735 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no Mundo Luso-Brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 

História, vol. 18, n. 36, São Paulo, 1998. p. 11. 
736 Ibidem. p. 10 



 

778 

 

distantes, deve ser analisada não apenas considerando os fatores políticos e econômicos 

envolvidos, mas também as transformações espaciais que ocorreram neste período. 

Portanto, para entender como aconteceram essas mudanças é necessário que se 

compreenda, além da dinâmica administrativa e jurídica destas capitanias, a dinâmica 

espacial na qual estavam inseridos os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Para 

entender estas alterações, deve-se considerar não apenas as denominações oficiais da Coroa 

para as povoações, como fora apresentado anteriormente, mas sim o grau de 

desenvolvimento da ocupação espacial em determinadas localidades. Desta forma serão 

trabalhados os seguintes conceitos, forjados pelo geógrafo Antônio Carlos Robert de 

Moraes, para que esta compreensão seja efetivada. 

A colonização de um território inicia-se com a fixação de uma zona de difusão, local 

onde estão estabelecidos os elementos necessários para as primeiras demandas daqueles 

que ali se fixaram e que a partir desse ponto partem para novas empreitadas de conquista, 

tendo como objetivo expandir o território colonial. A consolidação dessas zonas de difusão, 

desenvolvendo-se e criando certa importância, formando uma rede de zonas, interligadas 

por caminhos regulares, configuram uma região colonial. Estas redes de zonas, as regiões 

coloniais, estruturam toda a base povoada da colônia, mas outros elementos compõem a 

dinâmica espacial do território colonial. Entre as várias regiões coloniais é possível a 

existência de áreas de trânsito, áreas que não possuíam uma colonização consolidada, sem 

ocupações perenes, no entanto são importantes pontos de apoio àqueles colonos que 

viviam em constante trânsito dentro da colônia, como os comerciantes, apresadores de 

índios, vaqueiros, transportadores. Dentro da caracterização geográfica da colônia também 

existem os fundos territoriais, áreas ainda não colonizadas, desconhecidas, mas presente no 

imaginário do colonizador. São áreas ainda a serem conquistadas, são as fronteiras, são os 

sertões ainda sob o domínio dos “naturais”, mas que seriam colonizados futuramente737. 

                                                        
737 MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 69. 
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Refletindo sobre estes conceitos, foram escolhidos pontos de fixação para serem 

analisados. São eles: Salvador, Recife, Olinda, Paraíba, Natal, Aquiraz, Açu e Mossoró. 

Baseando-se nestas reflexões, considera-se como uma rede de regiões coloniais Salvador, 

Recife, Olinda, Paraíba e Natal, pois apresentam a colonização já consolidada, com caminhos 

regulares que ligam os cinco pontos de povoamento e possuem interesses em comum, no 

caso deste momento especificamente a conquista do sertão, o controle das populações 

indígenas e a permanência de colonizadores nas terras conquistadas, consolidando assim a 

colonização. Açu, por ser um ponto de fixação de militares, portanto, um arraial, é entendido 

como uma zona de difusão com ligações diretas tanto com Natal como Recife e Olinda. A 

mesma percepção obteve-se da ribeira do Jaguaribe como um todo, possuindo como 

principal povoação Aquiraz, como uma zona de difusão. Destas duas zonas partiram vários 

sesmeiros, de diversas origens, para a colonização do fundo territorial ribeira do Mossoró.  

A partir destas reflexões sobre a ocupação espacial da capitania do Rio Grande, uma 

ressalva deve ser feita: as denominações zona de difusão, região colonial e, sobretudo, fundo 

territorial, são utilizadas partindo do ponto de vista do colonizador, ou seja, partindo da 

hipótese de que os grupos indígenas, mesmo apresentando sua resistência ao avanço do 

povoamento, eram considerados, pelos conquistadores, como mais um elemento do espaço 

em vias de conquista a ser cooptado e extinto, se fosse necessário à efetivação da 

colonização destes locais. 

A partir da experiência que estes desbravadores e conquistadores foram 

desenvolvendo no espaço que aos poucos passava a ser conhecido, novas práticas foram 

sendo desenvolvidas, como os vaqueiros e criadores de gado, que foram abrindo caminhos 

e estabelecendo fazendas de criação extensiva de gado738. Estas experiências e fixação nos 

espaços possibilitou que uma identidade entre o ocupante e o espaço ocupado surgisse 

paulatinamente, iniciando, deste modo, o processo de identificação com a terra, o que 

                                                        
738 BOXER, Charles. A Idade de Ouro do Brasil. 3. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 2006. p. 247. 
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possibilitaria chamá-la de lugar, portanto, havendo a transformação do espaço anexado em 

território português. 

 “A colônia, notadamente nos casos de uma instalação pioneira, expressa talvez 

melhor do que qualquer outro exemplo estes momentos de ação da sociedade sobre o 

espaço.”739 Com a fixação no solo, sua apropriação, e a formação de uma região colonial, 

esta pode ter um crescimento tamanho que passa a conseguir a acumulação de um capital 

local e possibilitando que suas ações não mais sigam, totalmente, as vontades da Coroa. 

Foram se tornando mais autônomos740. Assim, estas povoações passavam a solicitar suas 

formas de autonomia, como os Senados da Câmara, e aos poucos saindo da condição de 

zona de difusão e se transformando em uma nova região colonial741. 

Para Robert de Moraes, as regiões coloniais com interesses comuns, montando uma 

rede, possuíam ligações entre si, o que possibilitou que o mercado interno crescesse dentro 

do território colonial. As necessidades desse mercado interno levaram à especialização de 

produtos em algumas áreas e a forte divisão do trabalho nestes locais742. Exemplo desta 

especialização e de uma rede de regiões coloniais com interesses em comum é o caso da 

pecuária, fortemente desenvolvida na ribeira do Jaguaribe que abastecia todas as capitanias 

do norte com carne seca743. O desenvolvimento da pecuária nestes sertões possibilitou que 

                                                        
739 MORAES, Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 70. 
740 Ibidem, p. 71. 
741 Agindo de forma mais autônoma no século XVII, as Câmaras tinham liberdade de ação dentro das regiões 

onde estavam instaladas, o que possibilitava o aumento de poder político dos oficiais que pertenciam à 

instituição. Esta autonomia possibilitou que os interesses locais atropelassem algumas leis régias e fazendo 

com que os interesses daqueles que faziam parte de sua estrutura, ou daqueles que estavam ligados a esses 

oficiais, fossem efetuados. Apenas no século XVIII foi que esse poder foi sendo mais fiscalizado e freado por 

algumas medidas tomadas pela Coroa. BICALHO, Maria Fernanda. As Câmaras ultramarinas e o governo no 

Império. In:  FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. O Antigo Regime nos 

Trópicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 198. 
742 MORAES, Robert. Território e História no Brasil. 2005. p. 71. 
743 A primeira referência à produção de carne seca na ribeira do Jaguaribe é de Rocha Pita em História da 

América Portuguesa. Segundo este cronista a produção de carne seca na região já existia desde 1730, quando 

encontrou neste rio navios saindo carregados de carne seca. PITA, Sebastião da Rocha. História da América 

Portuguesa. São Paulo, Itatiaia, 1976, p. 55. Apud. OLIVEIRA, Almir Leal de. A força periférica da operação 

comercial das carnes secas do Siará Grande no século XVIII. In: NOGUEIRA, Gabriel Parente; VIANA JÚNIOR, 
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uma gama de trabalhadores surgisse, como no caso do vaqueiro, do curtidor de couro, do 

produtor de charque744. 

A configuração espacial das capitanias do norte do Estado do Brasil ainda possuía a 

característica comum de toda a colônia nos períodos iniciais de colonização: fixação no 

litoral. Apenas após a expulsão dos holandeses, em 1654, é possível perceber uma abertura 

nas fronteiras, sendo doadas terras mais ao interior. O primeiro capitão-mor a assumir o 

governo após a saída dos holandeses foi Antônio Vaz Gondim. Este governou durante seis 

anos, de 1656 a 1663. Foi o primeiro capitão-mor a voltar com a política de doação de terras 

por meio de sesmarias após a permanência dos holandeses745. No entanto, foi apenas em 

seu segundo governo, entre os anos de 1673 e 1675, que a fronteira obteve um avanço. Vaz 

Gondim foi o primeiro capitão-mor a incentivar a povoação das terras interioranas e instigar 

os povoadores a permanecerem nestas, criando gado e aumentando assim os rendimentos 

da capitania746.  

As sesmarias doadas por Vaz Gondim localizavam-se no rio Acauã, rio Açu e rio 

Piranhas. Estas terras possuíam grandes extensões e foram doadas a muitos sesmeiros. Seus 

limites atravessavam muitos rios da região, como o Seridó, Espiranhas, Sabugi, Upanema 

(por vezes confundido na documentação com o rio Mossoró, devido à sua proximidade). O 

principal ponto de fixação desta área era Açu. Caminho para o Jaguaribe e ponto central 

                                                        
Mário Martins; SILVA, Rafael Ricarte da (org.). Ceará: Economia, política e sociedade. Fortaleza: Instituto Frei 

Tito de Alencar, 2011. P.21. 
744 A produção de carne seca no sertão das capitanias do norte abastecia não apenas os mercados 

consumidores destas capitanias, mas também as povoações que iam se consolidando na capitania de Minas 

Gerais, após a descoberta do ouro. O centro de abastecimento de carne seca modificou-se para o sul, mas 

claramente no Rio Grande do Sul, depois da grande seca de 1791 e 1793 que levou ao fechamento de muitas 

oficinas de charque nas capitanias do norte. PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011. P. 77. 
745 O projeto Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro), criado pela professora Carmen Alveal, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, disponibiliza para o público extratos das cartas de sesmarias 

das capitanias do norte do Estado do Brasil, tendo como objetivo disponibilizar todas as cartas de sesmarias 

doadas durante os século XVI, XVII, XVIII e início do XIX no Brasil. Todas as informações encontradas nas cartas 

de sesmarias utilizadas nesta pesquisa podem ser consultadas também nos extratos destes documentos, 

presente no endereço:  http://www.silb.cchla.ufrn.br . 
746 LEMOS, Vicente. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. P. 24. 

http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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para as ações militares do período, esta localidade logo ganhou proeminência. Em 1695 foi 

criado o arraial de Nossa Senhora dos Prazeres de Açu, por Bernardo Vieira de Melo, como 

forma de garantir a fixação de tropas militares no sertão e buscar novos recursos para 

estruturar a segurança daqueles que ali viviam, sofrendo com os ataques indígenas. A 

escolha da região do Açu aconteceu devido às frequentes reclamações de ataques na região 

e por ser uma região estratégica: próximo dos pontos de ataque e bastante irrigada pelo rio 

Piranhas-Açu747. 

Durante o período estudado por esta pesquisa foram encontrados seis registros de 

carta de sesmarias que indicam como localidade a ribeira do Mossoró, entre os anos de 1695 

e 1713. Analisando as cartas de sesmarias para o período, pode-se perceber que o início da 

colonização do fundo territorial Mossoró passou a ser povoado em 1695. Esta carta de 

sesmaria de 1695 foi doada a Teodósio da Rocha e demais companheiros, seguindo a prática 

de doações conjuntas, uma prática muito recorrente até a primeira década do século XVIII, 

quando uma ordem régia proibia que mais de duas pessoas solicitassem uma sesmaria748. 

Estes sesmeiros alegavam que pretendiam criar gado nessa terra, no entanto não há como 

perceber se a ocupação foi efetivada por todos eles749. Em 1709, durante uma demarcação 

                                                        
747 Domingos Jorge Velho, junto com seu terço, foi contratado, pelo governo geral, para lutar contra a 

resistência indígena no vale do rio São Francisco desde 1685. Em 1687, por ordem do governador-geral, 

desviou suas tropas para lutar contra os indígenas no Rio Grande. Foi neste contexto que, em 1688, foi 

construída uma casa forte na região do Piranhas. ALVEAL, Carmen. SILVA, Tyego Franklim da. Na ribeira da 

discórdia: povoamento, políticas de defesa e conflitos na capitania do Rio Grande (1680-1710). In: POSSAMAI, 

Paulo (org.). Conquistar e defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. São Leopoldo: Oikos, 2012. p. 239. Apesar 

desta ocupação militar na região, o arraial do Assú somente foi instituído por Bernardo Vieira de Melo em 

1695, nomeando como capitão da casa forte do arraial o capitão Teodósio da Rocha. CASCUDO, Luiz da 

Câmara. História da Cidade do Natal. 1980. p. 56.  
748 A ordem régia citada não foi encontrada, mas em uma carta de sesmaria o desembargador Cristóvão Soares 

Reimão, no momento em que demarcava uma sesmaria cita a ordem régia que determina que no máximo 

duas pessoas podem pedir uma sesmaria. Entretanto, percebeu-se que a partir desse momento apenas uma 

ou no máximo duas pessoas pediram sesmarias na capitania do Rio Grande, não ultrapassando esse número 

de solicitantes por concessão. Carta de sesmaria doada a Domingos da Silveira. IHGRN – Fundo Sesmarias. 

Livro II, nº 97. Fls. 71-72. Esta carta encontra-se na Plataforma SILB com o código RN 0095. 
749 Carta de sesmaria doada a Inácio Rodrigues, Teodósia de Oliveira e Antônio Pereira de Albuquerque Sousa 

de Oliveira. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro II, nº 78 e nº 79. Fls. 32-33. Esta carta encontra-se na Plataforma 

SILB com o código RN 0076. 
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de terras na ribeira do Mossoró, pode-se perceber que apenas Teodósio da Rocha fez uso 

de suas terras, sendo então consideradas devolutas e doadas a outros sesmeiros as terras 

não utilizadas pelos companheiros de Teodósio. 

A última sesmaria doada no período analisado data de 1713 e foi doada a Antônio 

Vaz Gondim, homônimo de seu tio, o antigo capitão-mor da capitania do Rio Grande, e 

Damião da Rocha. Estes dois sesmeiros eram filhos de Teodósio da Rocha e suas terras, bem 

como as dos demais sesmeiros da área, fazia confrontação com as terras de Teodósio. Vale 

ressaltar que a justificativa apresentada no momento do pedido foi a de que o sesmeiro 

Antônio Vaz Gondim já havia recebido a carta de sesmaria destas terras juntamente com 

Manoel Gonçalvez Pimentel, doada por Bernardo Viera de Melo. No entanto, esta sesmaria 

havia sido considerada devoluta por Soares Reimão, quando estava demarcando as terras 

na região. O motivo para o veredicto do desembargador? A terra não havia sido povoada 

no tempo determinado. Segundo os suplicantes, Antônio Vaz Gondim e Damião da Rocha, 

tal veredicto foi feito somente porque eles não estavam presentes no momento da 

demarcação, mas que a povoação das terras estava sendo efetivada 750. 

Acredita-se que o fundo territorial Mossoró começou a ser colonizado por Teodósio 

da Rocha, no ano de 1695, quando recebeu a concessão de terras na região. Seus filhos 

muito provavelmente acompanharam seu pai nessa conquista e logo conseguiram as terras 

próximas. Não há como comprovar a utilização dessas terras por parte desses sesmeiros, 

mas a hipótese deste artigo é a deque foram estes os conquistadores e primeiros 

povoadores desta região. Teodósio da Rocha e seus filhos Antônio Vaz Gondim e Damião 

da Rocha faziam parte da companhia do terço dos paulistas de Manuel Álvares de Morais 

Navarro, que estava fixado no arraial do Açu, para guerrear conta os indígenas. Devido a 

                                                        
750 Carta de sesmaria doada a Antônio Vaz Gondim e Damião da Rocha. IHGRN – Fundo Sesmarias. Livro II, nº 

127. Fls. 139-140. Esta carta encontra-se na Plataforma SILB com o código RN 0341. A sesmaria concedida 

anteriormente a Antônio Vaz Gondim e Manoel Gonçalvez Pimentel, cita nesta petição aqui trabalhada, não 

foi encontrada. Porém, foi encontrada uma petição de Manoel Gonçalvez Pimentel, juntamente com Valeira 

Ferreira no rio das Emburanas, na ribeira do rio Jaguaribe. Datas de sesmarias. Fortaleza: Eugenio Gadelha e 

Filho, 1920. v. 1 p.130-131. Esta carta encontra-se na Plataforma SILB com o código CE 0054. 
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proximidade da região e por ser a ribeira do Mossoró um local apropriado para a criação de 

gado, fixar-se nesta área seria de suma importância em um momento de necessidade de 

manutenção de fronteiras para a Coroa portuguesa751. 

Outro indício de que Teodósio da Rocha e seus familiares atuavam fisicamente na 

região pode ser encontrado nesta ordem de 1712.  Em 1712, José de Morais Navarro, 

sargento-mor do Terço dos Paulistas, que neste ano estava no comando deste terço 

substituindo o mestre de campo Manuel Alvares de Moraes Navarro, passou uma ordem 

para o capitão Teodósio da Rocha e para seu filho, o capitão Bonifácio da Rocha Vieira, 

solicitando que ambos oficiais do Terço dos Paulistas, partissem imediatamente para a 

fazenda que possuíam no Mossoró. Esta fazenda era vizinha a aldeia do Apodi. A ida e a 

permanência destes oficiais na fazenda tinham como intuito a proximidade com a aldeia do 

Apodi, possibilitando que os oficiais fossem periodicamente visitar tal aldeia com a 

finalidade de perceber como os tapuias estavam organizados, se possuíam intenção de 

permanecerem em paz ou se levantariam novamente. A fazenda Monxoró, como está citada 

no documento, situava-se a 14 léguas e meia da aldeia do Apodi. O sargento-mor José 

Morais de Navarro pedia que as informações fossem passadas detalhadamente. Este pedido 

ocorreu, pois neste momento os Janduí, também conhecidos como capelas, haviam entrado 

em conflito novamente com os portugueses e havia uma possibilidade deles conseguirem 

aliar-se aos Paiacu, que estavam na aldeia do Apodi. Teodósio da Rocha foi enviado, junto 

com seu filho, devido a sua experiência e seu bom serviço para com a Coroa752. 

                                                        
751 DIAS, Patrícia de Oliveira. As tentativas da construção da ordem em um espaço colonial em construção: o 

caso de Cristóvão Soares Reimão. Monografia. Departamento de História - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 2011. P. 69-72 
752 Não foi encontrado o documento original, no entanto fragmentos desta ordem foram citados por Olavo de 

Medeiros Filho em uma das edições da Coleção Mossoroense. Neste pequeno artigo, o autor trata da fazenda 

Monxoró e dos possíveis donos destas terras e das motivações que os levaram a ocupar a região. Infelizmente 

não foi possível encontrar mais informações sobre os índios que são citados, se a aldeia do Apodi que cita 

ainda é a mesma criada em 1700 pelo padre Jesuíta Phillipe Bourel e se os índios capelas que cita de fato são 

os índios Jandui. MEDEIROS FILHO, Olavo. Notícia sobre a fazenda do Monxoró, em 1712. Coleção 

Mossoroense, série “B”, N. 477, 1987. 



 

785 

 

Mossoró passaria então da condição de fundo territorial para a condição de área de 

trânsito. Acredita-se que a partir dessas décadas finais da Guerra dos Bárbaros, com a 

necessidade de se manter povoada a fronteira da capitania, foram iniciadas as primeiras 

ações desses sesmeiros sobre este espaço, podendo transformar a área de transito em zona 

de difusão. Em 1726 foi criada a freguesia de São João do Açu, na qual englobava, dentre 

outros espaços, a ribeira do Mossoró. A criação da freguesia de São João do Açu pode 

apontar o crescimento populacional da região e o aumento das atividades econômicas, no 

caso, da pecuária, apresentando uma fixação e, portanto, uma conquista do espaço753.  
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DESCOBRINDO O SERTÃO DO ASSU E CONQUISTANDO TERRITÓRIOS: 

NOTAS SOBRE UM ESPAÇO EM FORMAÇÃO 
 

Tyego Franklim da Silva754 

 

INTRODUÇÃO 
O rio é uma serpente feiticeira, lambendo os pés da terra 

ressequida. As vazantes representam o verde da 

esperança que se aviva aos teus olhos na alegria das 

colheitas compensadoras. Os carnaubais são vivos sinais 

de verticalidade que te ensinam a lutar e a viver. 

Manuel Rodrigues de Melo, Várzea do Açu755. 

 

 Nas palavras do entusiasta e devotado pesquisador dos tipos e costumes de sua terra, 

Manuel Rodrigues de Melo, vislumbra, em poucas linhas de sua “Carta” de apresentação da 

primeira edição da obra “Várzea do Açu: paisagens, tipos e costumes do vale do Açu” (1951), 

a sinopse ideal para a história do rio Açu, enquanto ambiente dinâmico e influenciador das 

relações sociais desenvolvidas em sua várzea. O pesquisador expõe elementos do cotidiano 

e da natureza que enaltecem o Açu, convidando o “varziano amigo” a zelar por aquele 

“patrimônio que Deus generosamente te deu” (MELO, 1951, p. 19-20), demonstrando a força 

e importância que o rio tem para o homem sertanejo. O que Manuel Rodrigues de Melo faz 

em sua obra é trazer à tona elementos da memória do homem, da terra e do rio, tracejando 

sobre a tradição daqueles que conseguiram vencer as adversidades do semiárido graças às 

águas, à fertilidade... e à Deus. 

                                                        
754 Mestrando do Programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGH-UFRN) - Área de concentração: História e Espaços; linha de pesquisa: “Natureza, Relações Econômico-

Sociais e Produção dos Espaços”. E-mail: tyegofranklim@gmail.com 
755 O pesquisador Jurandyr Navarro informa que, entre outras atividades, Manuel Rodrigues de Melo foi 

jornalista, escritor, editor, político e pesquisador. Exerceu o cargo de presidente da Academia Norte-Rio-

Grandense de Letras, foi vereador na Câmara Municipal de Natal e adepto da Ação Integralista Brasileira. Sua 

importância para este estudo centra-se em sua obra Várzea do Açu, publicada em 1940, sobretudo pela 

descrição detalhada que o autor faz da região de várzea do rio Açu, a partir de sua observação e memórias.  

NAVARRO, Jurandyr. Rio Grande do Norte: os notáveis do 500 anos. Natal: Departamento Estadual de 

Imprensa, 2004. 
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 Este artigo pretende analisar o processo de formação espacial do Açu/Assu756, a partir 

de questões que abrangem as características físicas da região e o início da ação de tomada 

do espaço por parte dos agentes europeus. O Açu/Assu será visto aqui enquanto um novo 

espaço colonial marcado pela ação de desbravamento e conquista por parte dos europeus, 

toma-se por primeiro passo uma caracterização do ambiente natural e dos povos que ali 

habitavam a partir dos relatos de contatos com os agentes da colonização. Caracterizar-se-

á o território em questão, o espaço que tanto despertou o desejo dos colonizadores. 

Território aqui entendido enquanto “um produto socialmente produzido, resultado do 

histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga” (MORAES, 2008, p. 23). 

A questão aqui levantada é que o rio Açu e as terras de sua várzea, como clama o 

memorialista do século XX, tinha e tem a oferecer ao homem. Assim, esboçar aquilo que era 

o Açu no período dos contatos entre índios e europeus ganha relevância. Para tal, serão 

analisadas fontes de época, como crônicas, relatos de viagem e documentos de cunho 

administrativo. 

O potencial do Açu para a fixação do homem foi percebido há muito tempo, pois as 

margens do rio abrigaram grupos indígenas e, desde os primeiros momentos de conquista 

do território, os desbravadores dos sertões das Capitanias do Norte da América757 

portuguesa já vislumbravam aquele espaço como ideal para a sua fixação. As cheias 

periódicas e a área de várzea garantiram (e ainda garantem) para o homem boa qualidade 

da terra para o cultivo de subsistência. Somado a isso, as carnaubeiras (palmeiras típicas da 

região e de relevante importância socioeconômica) compõem uma paisagem que não 

aparece apenas nas palavras de poetas e cronistas, mas também nos relatos dos homens 

que avançaram rumo ao sertão desconhecido durante o período de conquista colonial. 

                                                        
756 O termo “Assu” possui várias formas de grafias, sendo que “Açu” designa o rio e a sua bacia hidrográfica, 

uma das principais do Rio Grande do Norte; “Assu” infere o sentido de região, as porções de terra ao longo do 

rio ou a cidade; já “Assú” é a grafia menos usual, presente, em grande medida, em antigos trabalhos 

historiográficos. Desta forma, este trabalho utilizará os termos “rio Açu”, “sertão do Assu” e “ribeira do Assu”. 
757 Pernambuco, Paraíba, Rio Grande e Ceará.  
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Enquanto conceito, o termo sertão abarca uma referência espacial que nos remete a 

definições como a empregada pela historiadora Janaína Amado, que elucida que no mundo 

português eram entendidos como sertão os “espaços vastos, interiores, situados dentro das 

possessões recém-conquistadas ou contíguos a elas, sobre os quais pouco ou nada sabiam” 

(AMADO, 1995, p. 145-151). 

 

ESBOÇANDO O AÇU/ASSU 

O rio Açu nasce em terras da Paraíba (na serra do Piancó, atual município de Bonito 

de Santa Fé), ainda com o nome de rio Piranhas e adentra o sertão do Rio Grande do Norte, 

onde recebe o nome de rio Açu, estendendo-se até encontrar o mar em uma foz em forma 

de delta. Segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA), a bacia hidrográfica do 

Piranhas-Açu abrange uma área de 42.900 km², distribuídos entre os estados da Paraíba e 

Rio Grande do Norte758.  

A bacia está totalmente inserida no clima semiárido, com precipitações 

pluviométricas médias variando entre 400 e 800 mm anuais, concentradas entre os meses 

de fevereiro e maio. De acordo com a ANA, a concentração das chuvas em poucos meses 

do ano, somada à geomorfologia da região (caracterizada por solos rasos, formados sobre 

um substrato cristalino, com baixa capacidade de armazenamento) é responsável pelo 

caráter intermitente dos rios da região. O rio Piranhas-Açu, principal da bacia, tem 405 km 

de extensão e, apesar dos períodos de secas, ele caracteriza-se por sua perenidade, 

apresentando boa demanda de água ao longo de todo o ano, além da potencialidade de 

extração de água em cacimbas ao longo do seu leito.  

  

                                                        
758 BRASIL. Termos de referência para a elaboração do Plano de recursos hídricos da bacia do rio Piranhas-Açu. 

Agência Nacional de Águas. 2010. Disponível em: < http://piranhasacu.ana.gov.br/>, acessado em 24 de 

março de 2014. 

http://piranhasacu.ana.gov.br/
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Mapa 01 – Principais rios da porção nordeste das Capitanias do Norte 

 
Fonte: Elaboração do autor, com base no programa 

de georreferenciamento Google Earth. 

 

  Para o esboço de uma caracterização do Açu/Assu e dos grupos indígenas que 

habitavam o território é necessário constatar, em primeiro lugar, que as informações que se 

encontram de seu passado colonial estão em documentos produzidos pelos agentes 

europeus do processo de conquista. Grande parte desta documentação consiste em 

narrativas e descrições do espaço, com o perceptível interesse em mapear as terras 

conquistadas da América, sendo este mapeamento um produto cultural, dotado de noções 

sociais, interesses políticos e subjetivos, bem como resultado das práticas e relações 

cotidianas entre os sujeitos envolvidos. Jeremy Black destaca a responsabilidade atribuída 

aos mapas na delimitação das fronteiras, sobretudo no Novo Mundo, pois, segundo o autor, 

a produção de conhecimento cartográfico passou a ser uma das facetas da autoridade do 

Estado entre os séculos XVII e XVIII, uma vez que demonstravam o controle sobre as regiões 

fronteiriças (BLACK, 2005, p. 31). 
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Esse mapeamento ocorre de forma variada, podendo ser empreendido pela produção 

de mapas das regiões que estão sob seu controle ou por meio de relatórios e diários de 

expedições, bem como por crônicas de viagem. A origem destes relatos está na experiência 

dos agentes da empreitada colonizadora (portugueses e holandeses, no caso deste estudo) 

em percorrer o espaço. A experiência pode ser classificada de duas formas: “direta e íntima” 

ou “indireta”, utilizando expressões do geógrafo Yi-Fu Tuan. A primeira consiste na ação de 

contato direto com o espaço (por exemplo, percorrendo os sertões e instalando pontos de 

defesa, conhecendo o clima, vegetação, fontes de água, etc.); e a indireta, ocorre por 

intermédio de alguém ou algo que transmite o conhecimento (TUAN, 1983, p. 14), como os 

índios que já conheciam aquela região. 

O acesso à água é um fator crucial para o desenvolvimento de uma comunidade. Yi-

Fu Tuan, ao trabalhar o conceito de topofilia759, inclui os vales dos rios e as bacias 

hidrográficas como ambientes de atração permanente do homem, assim como outros 

ecossistemas, tais como a praia e a ilha. (TUAN, 1980, p. 130). Segundo o pesquisador, os 

rios prometem “uma subsistência fácil por ser um nicho ecológico altamente diversificado: 

há uma grande variedade de alimentos nos rios, nas planícies de inundação e nas encostas 

do vale” (TUAN, 1980, p. 134). Além disso, a necessidade constante de água – sobretudo 

quando se trata de um ambiente semiárido – atrai as pessoas para áreas próximas de leitos 

de rios. Prova disso é a característica da divisão de terras por meio das sesmarias, que 

diversas vezes eram solicitadas tendo em destaque a disponibilidade de água nas terras, 

sendo que os leitos de rios despontam como principal fonte deste elemento, servindo 

muitas vezes de marco natural para as demarcações. Assim, na conquista da América, os rios 

desempenharam um papel importante: o de meio de consolidação da interiorização da 

colônia, funcionando como veículos de comunicação e transporte entre o litoral (já 

conquistado) e os sertões.  

                                                        
759 Conceito de topofilia (neologismo criado por Tuan) refere-se à atribuição de um valor cultural a um 

elemento da paisagem e/ou da natureza. 
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Da natureza saiam/saem os elementos necessários para as mais variadas práticas 

culturais indígenas e – pensando na apropriação do espaço por parte dos índios – o 

ambiente natural ganha ainda mais relevância, pois fornece (ou revela escassez760) os meios 

necessários para a fixação dos grupos e a sua tomada do território. O conceito de 

territorialidade desponta como basilar para o estudo dos grupos indígenas, devido às 

relações que eles “possuíam com o ambiente, a partir da cultura e das relações interétnicas”, 

como apontam Ricardo Pinto de Medeiros e Demétrio Mutzenberg (2013, p. 3).  

Para o estudo das populações indígenas que habitavam a porção nordeste do Estado 

do Brasil, ainda no período de contato com os europeus, sobretudo os holandeses (que 

deixaram boa sorte de fontes), o conceito de territorialidade emprega-se de forma 

adequada, pois designa as relações desenvolvidas entre os índios e o ambiente natural a 

partir de suas ações sociais e culturais. Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira, o 

conceito de “territorialidade” diferencia-se do de “territorialização”, na medida em que 

designa “um estado ou qualidade inerente a cada cultura”, enquanto o de territorialização 

implica em “um processo social deflagrado pela instância política”761 (OLIVEIRA, 1998, p. 71. 

nota 11).  

Trata-se de uma territorialidade constituída pelos povos indígenas ao longo de sua 

vivência no ambiente, conquistando e definindo seus próprios limites tendo como balizador 

elementos da própria natureza, qualificada como um produto histórico devido aos 

processos sociais e culturais ali desenvolvidos. Para Marcel Roncayolo,  

                                                        
760 No caso da escassez, os grupos indígenas desenvolveram outra prática delimitadora de sua territorialidade: 

as migrações ou deslocamentos sazonais para outras localidades com o intuito de aproveitar o período de 

safra ou pesca, por exemplo. Atualmente, essa característica se perdeu nas comunidades indígenas 

remanescentes no estado do Rio Grande do Norte. 
761 O processo de territorialização dos indígenas, impulsionado pela ação da colonização, de acordo com o 

pensamento de João Pacheco de Oliveira, torna-se evidente a partir da segunda metade do século XVII e nas 

primeiras décadas do século XVIII, associado com as missões religiosas por meio dos aldeamentos. Segundo 

o autor, a territorialização ocorre em um processo de “reorganização social que implica: 1) a criação de uma 

nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; 2) a 

constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os recursos 

ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado.” (OLIVEIRA, 1998, p. 56). 



 

793 

 

Toda a população (animal ou vegetal) estabelece uma variedade de relações 

com a área com a qual vive (...) Na área das populações humanas tais relações 

são todavia medidas por aquilo a que se chama cultura, pelo que a percepção 

do espaço é dada sobretudo pelas relações que os homens estabelecem 

entre si. A territorialidade, portanto, longe de ser qualquer coisa que 

pertence ao instinto, está ligada às condições técnicas, econômicas e sociais 

e à estrutura do grupo e suas relações com outras populações. 

(RONCAYOLO, 1986, p. 290 Apud MEDEIROS; MUTZENBERG, 2013, p. 3) 

 

A natureza encontrada pelos primeiros desbravadores dos sertões da capitania, às 

margens do Açu, apresentava elementos que compunham uma territorialidade indígena, 

como o próprio rio (onde pescavam, banhavam-se, etc.), as serras (onde eles encontravam 

abrigo e mel de abelhas) e a vegetação típica762 (como as carnaúbas, usadas em ritos e 

jogos). Estas características do ambiente chamaram atenção ao longo do período colonial e 

até hoje estão presentes na paisagem do vale. As salinas também fazem parte do leque de 

elementos naturais que caracterizam a várzea do Açu. Localizadas nas praias do delta, 

referências delas estão presentes em concessões de sesmarias, nas crônicas e mapas 

produzidos pelos holandeses no século XVII. Ainda em 20 de agosto de 1605, o então 

capitão mor do Rio Grande, Jerônimo Albuquerque, concedera aos seus filhos Antonio e 

Matias de Albuquerque "uma data que são huas salinas que estão corenta leguas daquy para 

a banda do norte”763. Considerando serem as terras do delta do Açu, o pesquisador Câmara 

Cascudo infere que esta “orla marítima fora sempre frequentada na extração do sal”, devido 

à sedimentação espontânea, provocada pelas condições do terreno (CASCUDO, 1968, p. 

214). De elemento natural gerador de interesse por parte dos povoadores, as salinas 

                                                        
762 É importante ressaltar que a vegetação típica da área de estudo, no período colonial, era diferente da que 

se encontra atualmente. A vegetação do bioma caatinga sofreu mudanças ao longo do tempo, tendo ocorrido 

grande degradação, em um processo conhecido como desertificação, provocado pelo desmatamento para a 

extração de lenha, sobretudo pela instalação de carvoarias e para fornecer energia para os fornos das 

cerâmicas. No Assu, este fenômeno é ainda mais evidente, pois o polo ceramista da região concentra 30% das 

cerâmicas e olarias do Rio Grande do Norte (que totalizam 140). (PRUDÊNCIO; CÂNDIDO, 2009, p. 144-156).  
763 AUTO da repartição das terras da Capitania do Rio Grande de 21 de fevereiro de 1614, a que procedeu, de 

ordem do governador-geral, o capitão-mor de Pernambuco, Alexandre de Moura. Revista do Instituto 

Histórico do Rio Grande do Norte, Natal, v. 7, n. 1 e 2, p. 1-59, 1909. 
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ganharam mais importância para a área de várzea do Açu ao longo do século XVIII, devido 

ao incremento das oficinas de carne-seca764. 

Entre as primeiras informações documentadas sobre as terras ao longo do rio Açu 

estão as oriundas das crônicas, relatos de viagem e mapas que os holandeses – 

representados pela Companhia das Índias Ocidentais (em holandês: West-Indische 

Compagnie ou WIC) – fizeram ao longo dos trinta anos (1624-1654) que estiveram na 

América portuguesa. Os relatos e mapas demonstram conhecimento que eles adquiriam ao 

longo de seu processo de conquista dos principais núcleos populacionais na costa do que 

se compreende como América portuguesa. Trata-se de descrições e representações do 

espaço que elucidam um pouco da situação do interior das Capitanias do Norte do Estado 

do Brasil ainda no século XVII, incluindo a presença dos povos autóctones765 dentro do 

território conquistado por eles.  

A mediação dos índios foi crucial para a obtenção das informações sobre os sertões. 

Foram as amigáveis relações entre holandeses e os índios considerados tapuias, pelos 

portugueses, que permitiram o acesso dos agentes da WIC à estrutura social de vários 

grupos pertencentes à nação Tarairiú, predominantes nos sertões do Seridó e do Assu. 

Vários cronistas relataram a presença dos Tarairiú no território que abrangia as capitanias 

da Paraíba, Rio Grande e Ceará, chegando até o rio São Francisco. Segundo Olavo de 

Medeiros Filho, “a capitania do Rio Grande era o epicentro do domínio dos Tarairiús, que ali 

habitavam nas bacias dos rios Açu, Apodi e respectivos afluentes” (MEDEIROS FILHO, 1988, 

p. 7).  

Dentre os cronistas que relataram os contatos entre holandeses e tapuias está Joan 

Nieuhof, que, em sua obra Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil, de 1682, 

                                                        
764 As oficinas de carne-seca na capitania do Rio Grande surgiram na primeira metade do século XVIII, 

concentrando-se nas ribeiras do Açu e Mossoró que, em função da expansão da atividade de charqueamento 

da carne bovina, “passaram a canalizar a produção da Capitania do Rio Grande do Norte” (ARAÚJO, 1995, p. 

24) 
765 Que é natural da região ou do território em que habita; aborígene, indígena, nativo.  
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destacou a forma que as “diversas nações tapuias, principalmente as que estavam sob a 

autoridade de Janduí, mantinham boas relações com os holandeses com os quais prestaram 

bom auxílio em várias ocasiões, enquanto se não submetessem a estes...”.  (NIEUHOF, 1981, 

p.321). 

 De acordo com Nieuhof, os tais tapuias habitavam a porção interiorana, a Oeste, “ao 

poente das regiões que se acham sob o domínio dos portugueses e holandeses, entre o Rio 

Grande, o Rio Ceará e o São Francisco”, e estavam divididos em diversas nações, “que se 

distinguem tanto pela língua como pela denominação” (NIEUHOF, 1981, p.321).  A 

composição da territorialidade dos índios tapuias do Rio Grande, assim como os das demais 

regiões, englobava uma grande área, onde era possível que o grupo mantivesse suas 

relações e práticas sociais. Tal característica foi percebida pelos cronistas coloniais. Segundo 

Nieuhof, 

 

Os Tapuias levam vida nômade, como a dos árabes, conquanto permaneçam 

sempre mais ou menos numa mesma área, dentro de cujos limites vão 

mudando de morada, conforma [sic] as diferentes estações do ano. Vivem de 

preferência no mato, alimentando-se da caça, em cuja atividade eles talvez 

se avantagem aos que de qualquer outra nação. Chegam a flechar uma ave 

em pleno vôo. (NIEUHOF, Op. Cit., p 320) 

 

 A mobilidade dos tapuias no espaço respeitava os limites de sua territorialidade, não 

avançando além do seu espaço natural, onde encontrasse alimento e abrigo. Também não 

se fixavam em determinado local, mantendo suas aldeias em constantes mudanças, 

motivadas inclusive pelos períodos de safra das frutas. As idas ao litoral, habitado por outros 

grupos étnicos, inclusive por tupis, não eram descartadas das práticas dos tapuias, que se 

deslocavam até a costa nos meses de amadurecimento do caju (NIEUHOF, Op. Cit., p 321) 

 Tema central da obra dos naturalistas da WIC, a descrição da paisagem natural 

observada em expedições ao interior do continente revelam ainda características da fauna e 

da flora local, principalmente aquilo que pudesse atrair o interesse da Companhia das Índias 
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Ocidentais. Na várzea do rio Açu, as informações davam conta de que existiam rios e lagos 

com abundância de peixes, além de animais silvestres e frutas. Ao considerar as longas 

distâncias entre os núcleos populacionais conquistados pelos holandeses e os demais 

pontos de apoio (fortes e casas-fortes, por exemplo), as informações relacionadas aos itens 

de subsistência eram cruciais para a manutenção do território conquistado, pois garantiam 

a existência e o acesso ao alimento necessário para o abastecimento dos homens.  

Ao apontar subsídios para a história da ribeira do Assu766, o historiador potiguar 

Olavo de Medeiros Filho recorre ao livro História Natural do Brasil, publicado em 1648 por 

Willem Piso (médico e naturalista holandês) e Georg Marcgraf (matemático e naturalista 

alemão), ambos a serviço da WIC, devido à descrição que fazem do rio Warerugt, que 

corresponde ao atual rio Açu767. O relato dos naturalistas da expedição de Nassau faz um 

verdadeiro mapeamento do curso do rio, desde sua foz no oceano Atlântico, informando os 

principais elementos naturais observados por eles. Descrevem eles que o rio Warerugt, 

 

também chamado Otschunogh, penetra no continente, em direção ao Austro 

numa distância de mais de 100 milhas. A uma distância de mais de vinte e 

cinco milhas do litoral marítimo, acha-se o grande lago Bajatagh com grande 

abundância de peixes. A esquerda deste, em direção ao nascente, acha-se 

outro chamado Igtug, pelos indígenas, mas ninguém penetra nele, por causa 

dos peixes, que mordem, e são muito inimigos do homem. A este fica 

adjacente o vale Kuniageya, tendo o comprimento de vinte milhas e a largura 

de duas. Atravessa-o o rio Otschunogh, abundante de peixes; ai se encontra 

grande abundância de animais silvestres e frutas [sic] (PISO; MARCGRAVE. 

Apud MEDEIROS FILHO, 1988, p. 3) 

                                                        
766 A Ribeira é compreendida enquanto categoria espacial aplicável ao estudo do Rio Grande colonial a partir 

do século XVIII, por inferir uma área administrativa distinta, definida por Oswaldo Lamartine como “distrito 

rural que compreende um certo número de fazendas de criar gado. Cada ribeira se distingue das outras pelo 

nome do rio que a banha, e tem, além, um ferro comum a todas as fazendas do distrito, afora aquele que 

pertence a cada proprietário.” ROHAN, Henrique B. Diccionário de Vocábulos brasileiros. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1889 apud LAMARTINE, 1984, p. 43. Nas cartas de doação de sesmarias o termo ribeira 

também aparece como definidor da localidade, informando o principal rio das proximidades das terras 

solicitadas.  
767 FILHO, Olavo de Medeiros. Ribeira do Açu: subsídios para a sua história. Mossoró, Fundação Guimarães 

Duque, 1988. Coleção Mossoroense, série B. n. 535, p. 3. 
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 Olavo de Medeiros Filho esclarece que o lago Bajatagh, mencionado no fragmento, 

corresponde à lagoa do Piató (ver Imagem 1), distante poucos quilômetros do lugar onde, 

no final do século XVII, seria fundado o arraial às margens do Açu, com o nome de Nossa 

Senhora dos Prazeres. No fragmento também se percebe a origem da nomenclatura 

recebida pelo rio em sua porção que adentra os sertões da Paraíba: rio Piranhas, nome 

originário da presença dos peixes “que mordem, e são muito inimigos do homem”. As pescas 

também foram destacadas pelos cronistas, ocorrendo abundância de peixes nos períodos 

de cheias do Açu. Ainda de acordo com o pesquisador potiguar,  

 

Os peixes eram tão gordos que dispensavam o uso de gorduras para o seu 

preparo. Marcgrave descreve que o Bajatagh (Piató), nos meses de março e 

abril recebia o transbordamento do rio Otschunog (Assú), mal conseguindo 

as mulheres da tribo transportar todo o peixe pescado, para o acampamento. 

[Sic] (MEDEIROS FILHO, 2011, p. 60) 

  

 Na obra Relação da Viagem ao País dos Tapuias, editada pela primeira vez em Paris, 

em 1651, o cronista Roulox Baro relata sua convivência entre os índios liderados pelo chefe 

Janduí, apontando em vários momentos a hospitalidade com que foi recebido. Vários 

costumes socioculturais dos índios foram descritos por Baro em seu diário de expedição, 

entre eles itens da alimentação, como a mandioca, os peixes e frutos silvestres.  Segundo 

Baro,  

os jovens continuaram a correr a árvore e as mulheres nos trouxeram bolas 

de farinha de mandioca brava, certo peixe chamado Piapau, milho, ratos 

apanhados nas suas roças e caldo. Tendo alguém trazido fumo, todos 

puseram-se a saltar de alegria, pois assim tinham com que sacrificar ao 

Diabo, chamá-lo à fala e consultá-lo sobre seus negócios. O último dia de 

maio foi empregado em lutas e na caça. (MOREAU, BARO, 1979, p.99) 

 

A presença da mandioca entre os principais itens da alimentação dos Tarairiú é um 

fator de destaque por demonstrar a prática da agricultura entre os índios do sertão. Para os 
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holandeses, as alianças com esses índios eram de grande importância para o 

desenvolvimento das atividades econômicas da WIC. O próprio Roulox Baro atuou 

diretamente no estreitamento das relações entre os holandeses e os naturais da terra, pois 

“foi enviado, quando criança, ao Brasil, na frota das índias Ocidentais, que partiu da Holanda 

em 1617 e pode ter, atualmente, quarenta anos. Aprendeu, em pouco tempo, a língua do 

país, privou com os bárbaros e viveu como eles” (MOREAU, BARO, 1979, p.99). 

Entre os cartógrafos responsáveis pelo mapeamento das conquistas neerlandesas 

estavam Georg Marcgraf e Joan Blaeu, que mapearam as possessões da WIC na América. A 

produção cartográfica acarreta uma postura política por parte de Amsterdã que tinha por 

objetivo a concretização de sua ação de conquista, criando e propagando conhecimento 

sobre um território por eles tomado durante um conflito contra a monarquia espanhola, em 

um período em que a cidade despontava como maior centro econômico da Europa, tida por 

Fernand Braudel como o centro de uma “economia-mundo”768, cujo poder de mercado 

lidava com um território extenso, tanto em termos espaciais quanto socioculturais 

(BRAUDEL, 1996, p. 12). 

As representações do espaço presente nos mapas holandeses denotam a construção 

de um processo de elaboração do conhecimento da condição espacial obtida por meio da 

experiência, dos relatos de indígenas e outros cronistas. Seus mapas trazem características 

que são comuns aos demais mapas produzidos sobre o Novo Mundo nos século XVI e XVII: 

detalhamento da topografia do litoral e generalizações para o espaço interiorano. Tal fato 

ocorre devido ao caráter das expedições empreendidas no período, que pouco adentravam 

nos sertões.  

                                                        
768 Segundo Fernand Braudel, a “economia-mundo” é “um fragmento do universo, um pedaço do planeta 

economicamente autônomo, capaz, no essencial, de bastar a si próprio e ao qual suas ligações e trocas internas 

conferem certa unidade orgânica”. A condição de Amsterdã como o centro de uma “economia-mundo” no 

século XVII está atrelada à presença de uma série de funções desenvolvidas pela cidade, no campo econômico, 

tais como a função de praça de mercadorias da Europa, centro controlador dos mercados, dos preços e praça 

de capitais, desenvolvimento de atividades ligadas à agropecuária e a manufatura, e ainda a relação com as 

regiões periféricas, como as colônias na América. (BRAUDEL, 1996, p. 12-13) 
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Figura 01 – Rio Açu no mapa de Joan Blaeu, de 1625 

 
Fonte: Recorte de BLAEU, Joan. Nova et accurata Brasilae totius tabula. 1625. Bibliothèque Nationale de 

France, Département Cartes et Plans, GE D-14074. Disponível em 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53036655s> 

 

 O mapa de Blaeu, Nova et accurata Brasilae totius tabula, publicado em 1625, revela 

características da apropriação e interpretação do espaço por parte dos holandeses e índios. 

Nele, o rio Açu aparece com a denominação de “Rio Omara”, tendo sua localização inserida 

no território administrativo da capitania do Ceará, fato que se repete em outros mapas 

holandeses, que convencionam que a divisa das capitanias era o rio Açu. Próximo de sua foz 

pode-se observar as expressões Baxos de Salino, De Groote Salines, Iuba de Salinas e De 

Klene Salines, referenciando a existência dos bancos naturais de extração do sal. O termo 

Tapuyas aparece em vários pontos do mapa769, denotando a área onde os índios são 

encontrados, porções do seu território que são referenciados de forma genérica por todo o 

                                                        
769 A imprecisão ao determinar os territórios indígenas fazia com que os cartógrafos dos séculos XVI e XVII 

apontassem nos mapas a presença deles sem maiores detalhes, geralmente, como acontece no mapa de Jean 

Blaeu, a porção interiorana do continente é classificada como território dos tapuias. 
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mapa, havendo, em alguns pontos, especificação da presença de determinado grupo, como 

é o caso dos Ianduij (Janduí) à esquerda do Açu. 

 A presença da representação espacial da localidade onde habitavam os Janduí 

demonstra ainda certa aproximação entre este grupo e os holandeses, levando à sua 

diferenciação tanto na cartografia quanto nas crônicas. Distinguiram-se os Janduí dos 

demais grupos, generalizados enquanto “Tapuias” no mapa. As boas relações e as alianças 

feitas entre os holandeses e o chefe Janduí, ao longo do período de instalação da WIC na 

capitania do Rio Grande, justificava o destaque dado ao grupo e a outros da nação Tarairiú, 

fator que permitiu a continuidade dos invasores nas possessões portuguesa, tanto pelo 

auxílio no desbravamento do ambiente quanto como força armada nos combates. Por outro 

lado, para os portugueses essas alianças colocaram os Janduí e demais grupos Tarairiú na 

condição de inimigos da Coroa, de acordo com a legislação vigente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ainda há muito que se pesquisar sobre os sertões da capitania do Rio Grande (ou de 

todo o Brasil colonial), principalmente no que diz respeito às formas de apropriação do 

ambiente natural no processo de conquista e povoamento dos territórios. Compreender a 

produção dos espaços coloniais, relacionando-os com a natureza, deve ser uma 

preocupação constante por parte dos pesquisadores, de forma a trabalhar a historicidade 

presente nas relações entre o homem, a natureza e os espaços que ocupam.  

 O período de conquista do Rio Grande colonial foi marcado pelos contatos entre os 

grupos indígenas e os agentes da empreitada colonizadora, tanto holandeses quanto 

portugueses. Esses contatos geraram uma forma peculiar de compreender e de relacionar-

se com o espaço em questão, a partir de um contato direto e íntimo com a natureza. No 

caso das Capitanias do Norte do Estado do Brasil, esse contato revelou duas espacialidades 

distintas: o litoral e o sertão, este último caracterizado pelo desconhecimento, ausência de 

informações sobre o território a ser conquistado.  
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 O que era desconhecido passou a ser mapeado e compreendido, a partir das ações 

de experimentação do espaço, seja pelo caminhar no sertão, seja por intermédio dos 

próprios indígenas. A natureza foi descoberta e logo formas de apropriar-se dela foram 

desenvolvidas. Os rios, as serras, as lagoas... elementos que fizeram parte das experiências 

daqueles homens e que permitiram o mapeamento dos sertões. Dessa forma, o serão foi 

territorializado, foram criadas as estruturas necessárias para a elevação de lugares onde a 

presença do colonizador era necessária, sobretudo para a manutenção da posse do 

território.  
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ÍNDIOS DO RIO GRANDE DO NORTE:  

EXPERIÊNCIAS HISTÓRICAS DOS INDÍGENAS COLONIAIS (SÉCULO XVIII) 
 

Ristephany Kelly da Silva Leite770 

 

Nas últimas décadas, vários estudos têm demonstrado o índio também enquanto 

agente histórico na sociedade colonial, desmitificando a atribuição de um papel coadjuvante 

que foi atribuído aos grupos indígenas na história do Brasil (ALMEIDA, 2010: 13-28). Um 

fator determinante que propiciou estes estudos foi a revisão do conceito de cultura 

empregada pelos pesquisadores. No sentido antropológico, o conceito de cultura envolve 

“todos os produtos materiais, espirituais e comportamentais da vida humana, bem como as 

dimensões simbólicas da vida social” (ALMEIDA, 2010: 21). Este conceito tem sido utilizado 

pelos historiadores para entender os processos históricos a partir dos diferentes significados 

das ações humanas. Os pesquisadores abandonaram a ideia de uma cultura fixa e imutável 

para, através dos processos históricos de mudança, explicar as transformações das culturas 

estudadas, valorizando a trajetória histórica dos povos estudados e entendendo-a como 

fator importante para uma compreensão mais ampla de suas culturas (THOMPSON, 2001: 

227-268).  

Neste sentido, o presente artigo visa analisar algumas demandas dos índios do Rio 

Grande do Norte às autoridades coloniais, tentando perceber quais as reações destes 

indígenas que estavam se inserindo na sociedade estamental do Antigo Regime, buscando 

serem ouvidos e solicitando mercês às autoridades locais ou até mesmo ao próprio rei. 

Pretende-se analisar as experiências históricas destes grupos indígenas coletivamente ou 

dos índios individualmente percebendo os meios que os indígenas utilizavam para realizar 

demandas ou as reações que as transformações espaciais e culturais determinadas pela 

                                                        
770 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bolsista de Iniciação Científica 

(REUNI-IC), sob orientação do professor doutor Lígio José de Oliveira Maia (DEHIS-UFRN). 
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Coroa ocasionaram, tentando enxergar a “fala” do indígena através da documentação 

emitida pelas autoridades locais. 

Já no início da conquista ultramarina portuguesa, pode-se perceber que a relação dos 

povos indígenas com os colonizadores determinava o tipo de política que seria empregada 

pela Coroa portuguesa. A distinção da política empregada ocorria de acordo com as alianças 

ou inimizades que eram estabelecidas com os grupos locais (PERRONE-MOISÉS, 1992: 115-

131). Ao longo do século XVIII, a Coroa portuguesa adotou duas políticas indigenistas 

consideradas dentre as mais importantes da América portuguesa buscando primeiramente 

catequizar e “civilizar” os grupos indígenas e, posteriormente, “assimilá-los”, acabando com 

a distinção entre eles e os não-índios, primeiro como súditos do rei, depois como cidadãos 

do Império e da República. O Regimento das Missões (1686) e o Diretório dos Índios (1757) 

são legislações empregadas para reger a organização social dos índios aliados à Coroa que 

vão transformar as relações socioculturais destes grupos locais e propiciar novas 

experiências históricas a estes indivíduos. Para vislumbrar algumas destas experiências 

vivenciadas por estes grupos, neste artigo serão analisadas demandas realizadas por eles. 

Estas demandas poderiam ser realizadas individualmente ou coletivamente, por 

representantes dos grupos indígenas.  

O Regimento das Missões771, com data de 21 de dezembro de 1686, concedia aos 

missionários o governo dos índios e a responsabilidade de catequizá-los e “civilizá-los” de 

acordo com os preceitos europeus. Ocorreu que após diversos conflitos com os colonos, 

principalmente quanto à utilização da mão de obra dos índios que estavam aldeados sob os 

cuidados dos missionários, estes acabariam perdendo a administração temporal das missões 

religiosas. Esta legislação foi exercida até 1755 quando a Coroa assumiu um novo 

posicionamento em relação aos grupos indígenas. 

                                                        
771 O Regimento das Missões concedeu a administração temporal e espiritual dos índios aos missionários. Para 

um estudo mais aprofundado sobre esta legislação, cf. BEOZZO, 1983. 
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Cabe ressaltar que o Regimento das Missões corroborava com a política 

metropolitana que, já no século XVI começou este processo de formação dos aldeamentos, 

inicialmente dos jesuítas e depois de outras ordens, onde os índios aliados à colonização 

eram instalados (PERRONE-MOISÉS, 1992). O processo de conquista da América portuguesa 

no litoral e no interior exigia a colaboração destes povos para sua consolidação, pois os 

índios constituíam importante mão de obra, no trabalho com plantio e também com a 

pecuária. Apesar da legislação empregada pela Coroa livrar os índios aliados da escravidão, 

os colonizadores frequentemente os aprisionavam para trabalhar nas suas fazendas, sendo 

eles índios aldeados ou não (LOPES, 2003). 

Na capitania do Rio Grande772, em 1679 os missionários jesuítas estabeleceriam as 

Missões de Guajirú e Guaraíras, as quais já haviam visitado em missões volantes. 

Posteriormente, já com os efeitos da Guerra dos Bárbaros773, uma nova missão foi 

estabelecida na Ribeira do Apodi e parcialmente transferida para a antiga aldeia de 

Igramació, sendo administrada por frades Carmelitas Reformados. Além destas, outras duas 

missões foram estabelecidas na capitania, uma na aldeia de Mipibú e outra na aldeia de 

Apodi, ambas administradas por frades Capuchinhos (LOPES, 2003). 

Durante a Guerra do Açu e posteriormente a ela, percebem-se através da 

documentação, ações dos índios relatadas por terceiros que permitem compreender a 

situação dos grupos indígenas e suas reações ao advento colonial. Os conflitos com os 

índios, relatados pelos colonos, oferecem elementos para compreensão da sociedade 

colonial e da posição ocupada pelos indígenas nesta sociedade, como os conflitos 

ocasionados entre os Caboré-Açu e os vaqueiros da Ribeira do Açu, ocasionado por um 

ataque que os vaqueiros teriam feito aos Caboré-Açu, sendo revidado com mortes de 

                                                        
772 Durante este período a denominação para a capitania era somente Rio Grande, somente posteriormente a 

1737, ela se tornará capitania do Rio Grande do Norte para diferenciá-la, em oposição à capitania localizada 

no sul da América portuguesa. 
773 A Guerra dos Bárbaros foi uma série de conflitos que ocorreram entre o leste da Bahia e o Ceará, tendo a 

Guerra do Açu como um de seus confrontos mais intensos, ocorrida no interior do Rio Grande e do Ceará. Cf. 

PUNTONI, 2002. 



 

807 

 

pessoas e gado dos vaqueiros774.  O documento relata que alguns rapazes que residiam na 

capitania, notando a ausência dos principais daquele grupo indígena, foram até a aldeia dos 

Caboré-Açu e mataram parte dos índios que estavam naquele local. Os principais da aldeia, 

ao retornar e encontrar parte de seu grupo morte, realizaram ataques aos moradores da 

Ribeira do Açu. 

Documentos como este que mostram os índios como destruidores e vingativos, pois 

os ataques seriam uma vingança à invasão de sua aldeia e morte de outros índios, fazem 

vislumbrar as ações que levaram este grupo indígena a atacar os colonos. O ataque prévio 

dos vaqueiros aos Caboré-Açu demonstra que com a expansão da pecuária, os grupos 

indígenas estavam sendo atacados por estarem ocupando as terras que seriam utilizadas 

para a criação de gado. Este acontecimento ainda está dentro do período em que a Guerra 

dos Bárbaros estava ocorrendo entre o sertão do Rio Grande e o do Ceará, mas os conflitos 

por terras irão percorrer todo o período colonial. 

Mesmo as terras demarcadas pela Coroa para abrigar os aldeamentos eram 

frequentemente ameaçadas pelos colonos, como as terras da Aldeia de Mipibu, que foram 

dadas ao padre Manuel Rodrigues Pereira e a Baltasar Gonçalves, provocando conflitos com 

os índios que as ocupavam775. O capitão mor da capitania teria feito a doação das terras 

para o padre e para Baltasar, desrespeitando assim a demarcação feita pelo emissor da carta, 

o desembargador Cristovam Soares Reimão. Estas doações do capitão mor do Rio Grande 

estariam provocando conflitos que perpassam a própria capitania, pois os índios aldeados 

do Ceará, capitania vizinha ao Rio Grande, vendo este desrespeito para com as terras de 

propriedade indígena estariam se rebelando contra o capitão mor do Ceará. 

Para este artigo, decidiu-se trazer somente alguns casos em que podemos perceber 

as demandas indígenas, mesmo através de documentos que versam sobre a administração 

                                                        
774 Arquivo Histórico Ultramarino-Rio Grande do Norte (AHU-RN), Papéis Avulsos, Caixa 01, Doc. 68, post 

30/11/1711. 
775 AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 01, Doc. 75, 11/10/1713. 
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dos conflitos que os envolvem, como os dois documentos apresentados acima. Documentos 

como estes permitem perceber a reivindicação dos indígenas por suas terras, seja as 

reconhecidas pela Coroa, como as da Missão de Mipibu que, segundo Soares Reimão, já era 

habitada por este grupo mesmo antes da invasão holandesa776, seja as que ocupavam antes 

da conquista, como os tapuia instalados na região do rio Açu.  

As reivindicações por terras constituem um ponto importante na relação entre os 

índios e os demais moradores da capitania, pois a ocupação dos espaços coloniais neste 

período estava sendo intensificada e muitos moradores buscavam assentar-se em terras 

anteriormente ocupadas por grupos indígenas, o que gerava conflitos intensos. Outra 

questão geradora de conflitos durante todo o período colonial é a mão de obra indígena 

que poderia ser utilizada pelos moradores, mas perante pagamento entregue aos 

missionários na primeira metade do século XVIII e a partir de 1759, para os diretores das 

Vilas de índios. Diversos documentos relatam conflitos envolvendo a mão de obra indígena.  

No Rio Grande há registros de queixas contra os principais de índios e missionários 

que não enviavam os índios que estavam sob seu comando para realizar serviços para as 

autoridades coloniais777, há também documentos sobre os indígenas não cumprirem seus 

contratos de trabalho abandonando o serviço pela metade ou levando os frutos de seu 

trabalho para sustento próprio e da família778, sobre o controle que os missionários 

demonstram ter em relação aos índios que vão trabalhar para os moradores779, sobre o 

aprisionamento dos índios que vão trabalhar para os moradores780, enfim, há registros que 

                                                        
776 Na capitania do Rio Grande o período de ocupação holandesa ocorre entre 1637 e 1654. 
777 Consulta do Conselho Ultramarino [...] da queixa contra o capitão dos índios da Aldeia de Guajiru e o 

missionário da Companhia de Jesus, padre Taborda, que não mandaram os índios que pediram para levar 

cartas ao Ceará. AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 01, Doc. 81, 23/11/1715. 
778 Carta dos oficiais da Câmara de Natal [...] sobre os índios das aldeias da capitania que não cumprem os 

acordos de trabalho [...]. AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 02, Doc. 103, 21/07/1725. 
779 Carta [...] sobre o mau procedimento dos índios aldeados quando vão trabalhar nas pescarias dos 

moradores, e sobre o pouco controle que os missionários têm sobre eles. AHU-RN, Papeis Avulsos, Caixa 02, 

Doc. 159, 15/03/1732. 
780 Requerimento [...] pedindo que o grupo de índios fixados no engenho de Cunhaú, [...] seja obrigado a 

regressar às suas aldeias. AHU-RN, Papéis Avulsos, Caixa 06, Doc. 373, ant. 26/04/1754. 
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permitem ao leitor desta documentação vislumbrar como ocorriam as disputas pela mão de 

obra indígena, mas, sobretudo, permitem analisar quais as reações dos índios às 

determinações reais e locais. 

Apesar de tratarem os índios como preguiçosos ou rebeldes, estes documentos 

relatam as insatisfações dos índios com certos senhores, uma vez que estes fugiam do 

trabalho em algumas localidades e em outras permaneciam fixados, as relações conflituosas 

que os missionários possuíam com os moradores, pois estes administravam a mão de obra 

indígena, ou até mesmo conflitos entre os principais e as autoridades locais, já que agora os 

principais das aldeias poderiam ocupar papéis de destaque na administração das localidades 

destinadas à moradia dos indígenas. 

Cabe ressaltar que durante a pesquisa realizada percebeu-se que as leituras feitas 

pelos índios que estão nas aldeias ou vilas de índios sob a política indigenista da Coroa 

criada para os índios aliados foram múltiplas, assim como suas reações ao advento colonial. 

Através destas múltiplas leituras realizadas pelos índios aldeados e, posteriormente, vilados 

da sociedade na qual estavam inseridos surgem as experiências históricas que estes 

indígenas tiveram. Diante de um universo amplo de experiências vivenciadas pelos índios 

do Rio Grande do Norte, foram escolhidas somente algumas para análise, procurando-se 

expor demandas apresentadas por estes indígenas e suas reações às mudanças que estavam 

ocorrendo, tanto em seu território, como também na legislação que regia sua convivência 

com outros grupos sociais da colônia e suas múltiplas possibilidades de ação. 

Em 1755, depois de duras críticas do Governador do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Conde de Oeiras, futuro 

Marquês de Pombal, sobre a administração dos jesuítas, do uso desmedido da mão de obra 

indígena e pouco resultado de sua catequização sobre eles, foi estabelecida uma nova lei 

de liberdade dos índios781. Essa lei, juntamente com outras duas datadas do mesmo ano, o 

                                                        
781 Em três momentos da história da América portuguesa, a legislação indigenista aboliu totalmente o cativeiro 

dos índios com as chamadas de “Leis de Liberdade”: em 30 de julho de 1609, em 01 de abril de 1680 e, por 
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alvará em forma de lei de 14 de abril que incentivava o casamento entre brancos e índios e 

o alvará de 7 de junho, que abolia o poder temporal dos missionários sobre os índios 

aldeados e ordenava que os índios naturais das vilas deveriam ocupar os cargos de Juízes 

Ordinários e Vereadores (NAUD, 1971: 255), foram sendo elaboradas aos poucos, levando 

sempre em consideração os conflitos com a administração dos jesuítas e as opiniões de 

Mendonça Furtado. 

Diante dos vários conflitos em torno da mão de obra indígena, a resistência 

apresentada pelos índios e as alegações sobre a incapacidade dos missionários “civilizarem” 

os índios, o Governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, elaborou o texto do Diretório pombalino,782 também conhecido como Diretório dos 

Índios, que tinha o propósito de elevar as antigas missões religiosas em Vilas de índios, e 

regulamentar à vida dos moradores destas localidades. Com data de 3 de maio de 1757, o 

Diretório regulamentava as Leis de 1755, citadas anteriormente, porém, no lugar da 

administração das vilas ser realizada por principais783, foi estabelecido que esta 

administração seria realizada por diretores, uma figura nova, tal qual o era o Diretório. Esta 

legislação contava com 95 parágrafos determinando como administrar e consolidar as vilas, 

cristianizar e civilizar os índios784. O Diretório foi homologado pelo Rei Dom José I por meio 

de um alvará de confirmação que o validava também para o Estado do Brasil. 

O Diretório dos Índios foi estendido ao Estado do Brasil, no entanto, ele fora criado 

para a realidade dos índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão, gerando dúvidas sobre a 

forma de como agir por parte dos governadores da capitania de Pernambuco e suas anexas. 

                                                        
fim, em 06 de junho de 1755. Embora a liberdade seja garantida para todos os indígenas através destas leis, o 

cativeiro foi reestabelecido em legislação posterior a cada uma delas. Cf. Perrone-Moisés, 1992: 115-131. 
782 DIRETÓRIO que se deve observar nas Povoações dos índios do Pará, e Maranhão enquanto Sua Majestade não 

mandar o contrário [1757] In: NAUD, 1971: 255. 
783 A definição de principal aqui utilizada é: “título que se dá no Brasil ao Gentio, mais estimado da aldeia, e 

que governa como capitão dela”. Cf. BLUTEAU, 1712-1728. 
784 Para um estudo mais detalhado sobre esta legislação ver: ALMEIDA, 1997. 
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Então, foi criada a Direção de Pernambuco785, que se baseou no Diretório, mas trouxe 

parágrafos com modificações e outros que correspondiam à realidade da capitania de 

Pernambuco, portanto, não existentes no Diretório. As principais alterações da Direção se 

deram em relação à repartição das terras e a distribuição do trabalho dos índios. Também 

procurou incentivar a agricultura de produtos que seriam melhor cultivados, considerando 

as condições climáticas da região (LOPES, 2005). 

Na capitania do Rio Grande do Norte, cinco aldeamentos indígenas foram elevados 

a condição de Vila de índios. Os dois primeiros aldeamentos a serem elevados a vilas foram 

a Missão de Guaraíras, se tornando Vila Nova de Arez e a Missão de Guajiru, então Vila Nova 

de Extremoz do Norte em 1760. Por questões administrativas, os outros três aldeamentos, 

Apodi, Mipibu e Igramació, tornaram-se vilas, Portalegre, São José e Vila Flor, 

respectivamente, somente em 1761. A partir daquele momento, as vilas seriam 

administradas por diretores, teriam casa de Câmara e Cadeia, com vereadores e juízes e, 

com a expulsão dos jesuítas, o poder espiritual ficaria com padres seculares. 

No caso do Rio Grande do Norte, há reclamações das autoridades locais quanto aos 

índios ocuparem os cargos de Vereadores e Juízes Ordinários. Exemplo disso é a carta 

enviada ao príncipe regente D. João pelo então capitão mor da capitania do Rio Grande do 

Norte, José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque em 1807, pedindo para que este 

não deixasse os índios serem juízes na capitania, pela má fé e deboche que estes indígenas 

teriam.786 A posição das autoridades locais em relação a ocupação de cargos por indígenas 

nos aponta que estas autoridades queriam distanciá-los dos cargos administrativos da 

capitania, talvez por acreditarem que eles não seriam competentes o suficiente para exercer 

estes cargos787, mas também aponta a presença dos indígenas na ocupação destes cargos 

                                                        
785 Direção com que interinamente se devem regular os índios das novas villas e lugares erectos nas aldeias de 

Pernambuco e suas anexas. In: NAUD, 1970, vol. 7. 
786 AHU-RN, Papéis avulsos, Caixa 09, Doc. 608. 03/09/1806 
787 Argumento inclusive utilizado no documento referenciado acima. Cf. AHU-RN, Papéis avulsos, Caixa 09, 

Doc. 608. 03/09/1806 
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e o incômodo que eles estavam causando ao ocupar este lugar, mesmo após quase 

cinquenta anos da implantação do Diretório.  

Mesmo no início da implantação do Diretório, as reivindicações dos índios 

respaldados por ele não eram bem recebidas por algumas autoridades locais, como as 

solicitações de dois índios, moradores das vilas de Arez (antiga missão de Guaraíras) e 

Estremoz (antiga missão de Guajiru). Antônio Dias da Fonseca tinha 20 anos e já sabia ler e 

escrever quando Manoel Garcia Velho do Amaral, cônego na catedral de Olinda, visitou as 

vilas da capitania, o que fez o cônego acreditar que este poderia se tornar um sacerdote e 

o fez levá-lo para Olinda788.  

Dias da Fonseca foi à Olinda em 1767 para começar a aprender a língua latina, em 

companhia do cônego Manoel Garcia Velho do Amaral e de outro índio que tinha os mesmo 

objetivos, Antônio Alves da Cunha, rapaz de 16 anos e morador da vila de Estremoz (antiga 

missão de Guajiru). Embora fosse sobrinho do Capitão-mor dos índios de vila Viçosa (CE), 

portanto, a educação para ele seria facilitada para que ele viesse a servir de exemplo ou se 

tornasse uma chefia futuramente na comunidade em que vivia789, também não conseguiu a 

educação diferenciada, pois o Bispo de Pernambuco Dom Francisco Xavier Aranha 

acreditava na incapacidade destes para a vida eclesiástica, não os aceitando no seminário. 

Em ambas solicitações, os suplicantes reivindicavam a educação para se tornarem 

eclesiásticos e utilizavam de uma retórica eloquente para atingir seu objetivo. Torna-se claro 

que os suplicantes possuíam conhecimento sobre as ações de Mendonça Furtado e sabiam 

que este, junto com seu irmão (Conde de Oeiras), havia reformulado a legislação indígena 

reafirmando a posição de vassalo e a oportunidade de se posicionar frente à Mendonça 

Furtado. Solicitações como estas se tornam importantes para compreender como os índios 

                                                        
788 AHU-PE, papéis avulsos, Caixa 105, Doc. 8159 - 11/05/1768. 
789 Ângela Domingues afirmou que o objetivo principal das escolas era educar os filhos destas pessoas de 

destaque na comunidade, fato que aparenta ser do conhecimento de Antônio Alves, quando este relata ser 

sobrinho do capitão, talvez com a intenção de agregar mais elementos para alcançar seu objetivo. Cf. 

DOMINGUES, 2000. 
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estavam inseridos na sociedade colonial, interagindo com outros agentes históricos e 

realizando solicitações para ocuparem posições diferenciadas.  

Torna-se interessante perceber que nos documentos avulsos do Arquivo Histórico 

Ultramarino referente a capitania de Pernambuco, para onde os dois índios foram com o 

cônego, há registros da concessão da Coadjutoria da Igreja de Santo Amaro do Bispado de 

Pernambuco para Antônio Alves da Cunha e da Coadjutoria da Igreja da Conceição da 

Várzea para Antônio Dias da Fonseca790. Estas concessões exemplificam uma das posições 

que os indígenas poderiam alcançar a partir das determinações do Diretório pombalino. Esta 

legislação viabilizava a inserção deste grupo em cargos normalmente ocupados por 

europeus, bem como a inserção de moradores não índios em vilas de índios, estabelecendo 

a política de “civilização” dos indígenas empregada pela Coroa, além da possibilidade de 

galgar uma posição diferenciada dos demais índios. 

Estas solicitações exemplificam as múltiplas possibilidades que os grupos indígenas 

tinham de se inserir na sociedade colonial do Antigo Regime e a utilização destas 

possibilidades por partes dos índios que “vivenciavam transformações culturais num 

processo contínuo de mudanças e construção de interesses e motivações que iam se 

alterando conforme as circunstâncias e a dinâmica de suas relações” (ALMEIDA, 2003: 53). 

Estudar as possibilidades que os índios aliados à Coroa possuíram, a partir das leis 

indigenistas vigentes, e seus interesses ou desinteresses, através das demandas expressas 

por meio de representantes ou pelos próprios índios, ou ainda buscando nas entrelinhas 

dos documentos que relatam os conflitos e o cotidiano das aldeias e vilas as reações dos 

índios que estavam instalados nelas torna-se importante para compreender seus interesses 

em participar da sociedade que estava sendo moldada com sua participação e as reações 

provocadas a partir dos seus interesses.  

                                                        
790 Cf: SANTOS, 2013. p. 33-34. 
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Apontar demandas dos índios, neste sentido, consiste em trazer a tona uma parte da 

história, sobretudo em alguns estados do atual Nordeste brasileiro, como no Rio Grande do 

Norte, nos quais se alegava a não existência dos índios após a Guerra dos Bárbaros. O Rio 

Grande do Norte e o Ceará colonial foram palco de um dos conflitos mais intensos da Guerra 

dos Bárbaros, no entanto, até pouco tempo, a população indígena era negligenciada pelas 

historiografias tradicionais destes estados. Os índios foram esquecidos, e muitas vezes 

aparecem como personagens que não tiveram participação alguma na sociedade colonial 

da capitania.  

Luís da Câmara Cascudo, que é considerado o expoente máximo da historiografia 

potiguar, escreveu que os índios “desapareceram misteriosamente” dos territórios da 

capitania. Para o autor, os índios desapareceram depois da Guerra dos Bárbaros, no início 

do século XVIII, não sobrando nenhum representante indígena na capitania do Rio Grande 

do Norte (CASCUDO, 1984). Augusto Tavares de Lyra, outro escritor do século XX que ficou 

consagrado pela historiografia potiguar, atribui o desaparecimento dos índios à mudança 

da administração das vilas, pois, segundo ele, a transferência da administração dos índios, 

antes exercida pelos missionários, aos diretores das vilas de índios teve como consequência 

a perseguição e aniquilação dos índios (LYRA, 1998).  

Trabalhos importantes têm sido elaborados com o intuito de trazer a tona estas 

populações há tempos esquecidas pela historiografia, como os trabalhos de Fátima Martins 

Lopes, que contesta o “desaparecimento” dos índios do Rio Grande do Norte pautada na 

documentação referente aos índios encontrada em diversos arquivos e reunida na 

elaboração de sua tese Em nome da liberdade (2005), e Helder Macedo, historiador que 

pesquisa os índios no sertão da capitania, afirmando que a cultura nativa destes povos não 

se esgotou por completo, também ressaltando a importância das estratégias de resistências 

empregadas por eles (MACEDO, 2003). 

Como alega João Pacheco de Oliveira na apresentação do livro Metamorfoses 

Indígenas, escrito por Maria Regina Celestino de Almeida,  
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Deixar de ser índio, para passar a viver entre os colonizadores e negar 

qualquer vínculo com sua condição pretérita, ou fugir para as brenhas do 

sertão, buscando manter o seu modo de vida em regiões de refúgio, não 

foram de fato as duas únicas alternativas possíveis. Fora dessa polaridade, os 

índios coloniais cristianizados e mantendo vínculos econômicos com 

portugueses e brasileiros, circulam na capital e entre as fazendas, obtêm 

cargos e distinções, apresentam demandas e petições (ALMEIDA, 2003: 18). 

 

Ressaltando que os índios da América portuguesa tiveram múltiplas formas de ação 

diante do advento colonial, pretendeu-se apresentar algumas das demandas e reações dos 

índios da capitania do Rio Grande do Norte, além de explorar suas relações com outros 

grupos sociais da capitania, procurando apontar a busca por inserção de alguns índios nesta 

lógica colonial, demonstrando o interesse de ascensão destes indígenas dentro do espaço 

social no qual estavam inseridos, sendo este espaço social uma “realidade invisível, que não 

podemos mostrar nem tocar e que organiza as práticas e as representações dos agentes” 

(BOURDIEU, 2001: 24), sendo o determinante desta inserção dos grupos indígenas na 

sociedade estamental do Antigo Regime a experiência histórica de cada agente envolvido 

neste processo. A partir da percepção de cada indivíduo que fazia parte das comunidades 

indígenas e de sua relação com os demais agentes históricos que habitavam a capitania, 

pode-se perceber que múltiplas foram as reações dos índios ao advento colonial porque 

múltiplas foram as possibilidades que estes índios vislumbraram. 
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NAS RIBEIRAS DA ARRECADAÇÃO: ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA 

PROVEDORIA DA FAZENDA REAL DO RIO GRANDE 

(PRIMEIRA METADE DO SETECENTOS) 
 

Lívia Brenda da Silva Barbosa791 

 

 Para otimizar o gerenciamento de suas conquistas, a Coroa portuguesa constituiu um 

complexo aparelho administrativo792. Dentre os diferentes órgãos que compunham essa 

administração estavam as provedorias, responsáveis pelos assuntos fazendários e “pela 

aplicação das diretrizes econômicas da época, encarregando-se das finanças do Estado793”. 

Assim, percebe-se este órgão administrativo como uma extensão do poder do reino de Portugal, 

e como uma forma de legitimar o papel da colonização por meio da organização administrativa 

do Estado do Brasil.  

 Este artigo tenta compreender as dimensões jurisdicionais da Provedoria do Rio Grande, 

problematizando as suas áreas de alcance e competências administrativas. Ao analisar como se 

estruturava a fiscalidade na capitania do Rio Grande será possível também, em estudos futuros, 

com os dados a respeito da arrecadação de tributos, estudar aspectos socioeconômicos da 

capitania. Trata-se de um estudo inicial, que pretende trazer à tona um tema ainda pouco 

estudado, os espaços administrativos da Provedoria do Rio Grande.Serão, portanto, 

identificados alguns elementos que permitem analisar como ocorria a dinâmica fazendária do 

Rio Grande no recorte temporal abordado. Assim, a partir do que já foi possível estudar 

                                                        
791 Graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orientada pela Prof.ª Dr.ª 

Carmen Margarida Oliveira Alveal da UFRN. A autora também integra o Laboratório de Experimentação em 

História Social (LEHS) do departamento de história da UFRN. 
792Para uma discussão sobre a organização administrativa portuguesa no ultramar ver: GOUVÊA, Maria de 

Fátima. Poder político e administração na formação do complexo atlântico português (1645-1808). In: 

BICALHO, M. F.; FRAGOSO, João; GOUVÊA, M. de F. (Orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica 

imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII).Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2001. pp. 285-315. 
793 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. p. 86. 
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apresentar-se-ão algumas hipóteses a respeito da administração da Provedoria da Fazenda Real 

do Rio Grande e de seus espaços fazendários. 

A criação da Provedoria do Rio Grande data do início do século XVII794. O regimento de 

06 de outubro de 1612, enviado ao governador-geral do Estado do Brasil, Gaspar de Sousa 

(1612-1617), fazia alusão a uma série de medidas que deveriam ser tomadas na organização 

administrativa do Rio Grande. O ponto 10 do regimento afirmava que o governador-geral Dom 

Diogo Menezes (1608-1612) ordenou que na capitania do Rio Grande houvesse um juiz, um 

vereador, um procurador do Conselho e escrivão da câmara, um tabelião e um provedor da 

fazenda. A provisão desses funcionários fazia-se necessária visto que a povoação da capitania 

crescia e não havia “nela modo de governo, nem quem administrasse justiça, e haver disso 

algumas queixas, e os capitães estarem absolutos795”. Segundo o regimento, por servirem de 

provedor, os capitães estavam gerando inconvenientes para a fazenda.  

O dito regimento, enviado a Gaspar de Sousa, estabelecia que as ordens do 

governador-geral anterior Dom Diogo Menezes, quanto ao estabelecimento dos ditos oficiais, 

deveriam ser cumpridas. Esta medida seria necessária pois, segundo o regimento, a intervenção 

dos capitães-mores nas diferentes instâncias administrativas do Rio Grande estaria prejudicando 

o bom gerenciamento da capitania.  

Data-se, portanto, para 1612 o início de um processo de organização da administração 

da Provedoria da Fazenda na capitania do Rio Grande796. Não se pretende, porém, tratar do 

processo da organização administrativa fazendária do Rio Grande no seiscentos. Optou-se por 

abordar a Provedoria do Rio Grande na primeira metade do setecentos. 

                                                        
794 Entre 1530-1548, a administração fazendária estava sobre a competência do funcionário régio Feitor e 

Almoxarife. Esse funcionário, nomeado um por capitania, era responsável por arrecadar as rendas reais e 

administrar as feitorias. Com a criação do governo-geral em 1548, a administração fazendária foi estruturando-

se. Em instância superior estabeleceu-se o cargo de provedor-mor, responsável pela Fazenda Real do Estado 

do Brasil e em instância inferior o provedor de capitania, ambos auxiliados por outros funcionários como o 

escrivão e o almoxarife. Assim, aos poucos, foram sendo criadas as provedorias nas capitanias do Estado do 

Brasil. Idem. 
795 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, 1972. Tomo I. p. 416. 
796 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Raízes da formação administrativa do Brasil.Op. cit., pp. 415-416. 



 

820 

 

O recorte temporal desta pesquisa começa em 1701, ano em que o Rio Grande tornou-

se capitania anexa a Pernambuco em sua jurisdição política, militar e fazendária. Este é, portanto, 

um marco para pensar a afirmação da dependência do Rio Grande perante Pernambuco, e uma 

possível, pelo menos em alguns aspectos, reorientação nas características administrativas da 

capitania797. 

 

FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO BRASIL 

Este trabalho analisa a Provedoria do Rio Grande sob duas áreas de estudo que em 

grande medida se cruzam, a administração e a economia no período colonial. Em Fiscais e 

meirinhos, a provedoria é compreendida como um órgão administrativo que funcionava em 

coerência com a política econômica portuguesa. A Fazenda estava a serviço do controle das 

atividades mercantis, e à transferência da renda da colônia para o Estado, agindo como uma das 

extensões dos interesses econômicos do reino798.  

A historiografia que defende o Antigo Sistema Colonial (ASC) baseia-se principalmente 

nas ideias de Fernando Novais, historiador da USP. Nesse sistema, haveria “um conjunto de 

relações entre metrópoles e suas respectivas colônias”799. As colônias estariam subordinadas ao 

centro de decisão, sua respectiva metrópole. Esse sistema baseia-se no “exclusivismo comercial”, 

e nele a metrópole teria total controle do mercado colonial. 

Para Novais, o Sistema Colonial, baseado no mercantilismo, seria sustentado por um 

conjunto de legislações que visavam disciplinar as relações concretas, políticas e principalmente 

econômicas das áreas colonizadas. A empresa colonial procurava controlar economia e regular 

                                                        
797 Em seu artigo Alveal analisou as dificuldades do Rio Grande quanto a sua autonomia na segunda metade 

do setecentos. Na Câmara de Natal, por exemplo, havia dificuldade para pagar algumas de suas despesas, 

sendo em alguns momentos dependente de pessoas que fossem fiadoras junto a Câmara de Olinda. Ver: 

ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Os desafios da governança e as relações de poder na Capitania do Rio 

Grande na segunda metade do século XVII.In: MACEDO, Hélder Alexandre Medeiros de; SANTOS, Rosenilson 

da Silva (Orgs.). Capitania do Rio Grande: histórias e colonização na América Portuguesa. João Pessoa: Ideia; 

Natal: EDUFRN, 2013, pp.27-44. 
798 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial Op. Cit., p. 83. 
799NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1707-1808). São Paulo: 

Editora HUCITEC, 1995. pp. 57-59. 
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o comércio das potências colonizadoras e seus territórios, de forma que tal movimento 

beneficiasse a metrópole.  Assim, “as colônias se deviam constituir em fator essencial do 

desenvolvimento econômico da metrópole”. Para este objetivo o comércio era regulado pelo 

exclusivismo metropolitano. 

Angelo Alves Carrara estudou as provedorias sob a perspectiva do ASC. O autor afirmou 

que a fiscalidade é um dos elementos de maior importância nas relações entre a metrópole e 

suas colônias. Para o autor, as provedorias eram fundamentais para constatar os ganhos 

metropolitanos. Os administradores da Real Fazenda seriam responsáveis por responder 

“quanto custou- seja ganhar ou simplesmente mantar o que se havia conquistado?”800. Nesse 

sentido, Carrara compreende que a administração fazendária era importante para constatar se 

havia equilíbrio entre o custo e benefício angariado pela metrópole nas colônias.  

Carrara considerou que conhecer a contabilidade colonial relacionava-se à balança 

econômica, ou seja, a soma da despesa e da receita. “A diferença, no caso de superávit, isto é, 

do que a colônia estivesse conseguindo capitalizar para a metrópole, necessita ser considerado 

no tocante a redistribuição do excedente econômico [...]”, era preciso saber o que ficava na 

colônia, o que era remetido a metrópole e o que retornava a colônia como investimento801.  

Ainda dentro da perspectiva do ASC, Mozart Vegetti de Menezes analisou, em sua tese 

de doutoramento, a Provedoria da Fazenda Real da Paraíba. O autor construiu a trajetória da 

dita provedoria desde sua reestruturação após a expulsão dos holandeses, adotando como 

marco 1647, até a sua anexação à provedoria de Pernambuco em 1755. Menezes afirmou que o 

funcionamento da Provedoria da Paraíba se reiniciou como “espolio da conquista”802. Aqueles 

que haviam combatido na ocupação holandesa em prol da Coroa tentaram, em meados do 

                                                        
800 Conforme Carrara, em uma metrópole com muitas conquistas “a aritmética financeira imperial era de um 

tipo particular: o que importava ao final do dia não era tanto o rendimento individual de uma de suas colônias, 

mas o balanço das receitas e despesas do conjunto delas, porquanto em uma se podia perder o que com outra 

se compensava” Idem. 
801 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Tributação, sociedade e a administração fazendária em Minas no 

século XVIII. Anuário do Museu da Inconfidência. Ouro Preto,1993. Vol. 9. p. 96 apud CARRARA, Angelo 

Alves. Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil, século XVII Op. cit.  
802  MENEZES, Mozart Vegetti de. Colonialismo em ação: Fiscalismo, Economia e Sociedade na Capitania da 

Paraíba (1647-1755). 2005. 300p. Tese (Doutorado em História) -Universidade de São Paulo. p. 68. 
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seiscentos, obter mercês régias, como propriedades de ofício na capitania, sendo nesse contexto 

que se monta o quadro principal dos oficiais da Provedoria da Paraíba803.  Menezes considerou 

a possibilidade de conquistar ofícios por meio de mercês, como resultado de uma série de 

negociações e conquistas de alguns sujeitos que pertenciam a famílias de antigos colonos da 

Paraíba, e como demonstração de uma “fissura aberta entre as ordens da Coroa e os ditames do 

costume local, [e ainda como] [...] estratégias para tirar vantagem da moldura institucional 

patrimonialista.”  

Para o autor isso não fere o poder central da metrópole frente a colônia, uma das 

premissas relativas ao ASC. Essa fissura aberta “não se caracterizava como um vazio do poder”, 

pois ao final das diferentes relações que se mantinham entre colônia e a metrópole, imperava o 

cumpra-se do poder real804. Menezes analisou ainda os tributos arrecadados pela Provedoria da 

Paraíba, traçando o processo de enfraquecimento da autonomia da capitania frente a sua 

paulatina dependência das rendas de Pernambuco, quando em 1755 a Coroa declarou a falência 

da Provedoria da Paraíba e a tornou anexa de Pernambuco na sua jurisdição fazendária. O autor 

compreende esse processo como uma cada vez maior centralização da metrópole sobre a 

máquina fiscal da Paraíba, como o combate do controle patrimonial da fazenda. A maior 

centralização é explicada pelo autor como uma tentativa da Coroa em gerir a provedoria por 

princípios burocráticos, exemplificados na inserção de provedores letrados de posse trienal a 

partir de 1733, quando teve fim a posse do oficio805. Assim, Menezes reiterou o controle 

metropolitano nas relações que perpassavam na colônia.   

Em debate com o ASC, o Antigo Regime nos Trópicos (ART) é também outra importante 

corrente historiográfica para se pensar administração no período colonial. Organizado por João 

Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa, a coletânea O Antigo Regime nos 

Trópicos:a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), de 2001, apresenta textos que visam 

enriquecer o debate historiográfico, questionando a concepção dualista metrópole-colônia 

                                                        
803 Dentre a posse de ofícios analisados pelo autor pode-se mencionar o de escrivão, concedido em 1653 a 

Lopo Curado Garro, e o de provedor concedido a Manuel Queiroz de Siqueira em 1647. Ibid., pp. 68-77. 
804Ibid., p. 72. 
805Ibid., pp, 113, 243. 
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defendida pela ASC. O ART enfatiza as possibilidades de autonomia dos poderes locais da 

periferia frente as chances em negociar com o centro, indo de encontro à concepção 

centralizadora da metrópole defendida pelo ASC.  Assume-se o Brasil não mais limitando-o ao 

conceito de colônia, mas como “parte constitutiva do império ultramarino português”806.  

Como parte da coletânea O Antigo Regime nos Trópicos, o texto de Helen Osório 

trabalhou alguns aspectos da arrecadação de tributos do Rio Grande do Sul no século XVIII. 

Segundo Osório, a prática da Coroa em conceder a particulares o direito de cobrar tributos, era 

uma forma de desonerar-se dos custos da montagem de um aparelho burocrático mais amplo, 

bem como “poder contar por antecipação, com uma renda certa”807. Isso era possível pois estes 

contratadores assumiam a responsabilidade de arrematar determinado tributo, por geralmente 

três anos, pagando antecipadamente a Coroa um valor definido.  

Ao ir além da perspectiva dos ganhos da Coroa, Osório analisou também os benefícios 

que estes sujeitos tinham ao se envolverem com tal prática.  Em seu texto, a autora afirma que 

“os contratadores não lucravam apenas com a diferença entre o preço do contrato, os seus 

gastos de arrecadação e o produto arrecadado”808. No Rio Grande do Sul, os contratadores 

conseguiram usufruir de mecanismos concedidos pela Coroa, como o estabelecimento de lojas 

próximos aos locais de cobranças dos tributos. Nelas, os contratadores faziam comércio de bens 

para assistirem as tropas e peões que por ali passavam.  

Além disso, esses contratadores eram pessoas ligadas ao comércio de inúmeros 

produtos na América portuguesa, conseguindo em meio às práticas fiscais, montar redes 

comerciais que em alguns casos alcançavam diferentes pontos do Império. Este texto é 

importante para pensar para além dos “ganhos” da Coroa com a máquina fiscal, pois permite 

                                                        
806 BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo Regime nos 

Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII).Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2001. pp. 21-

25. 
807 OSÓRIO, Helen. As elites econômicas e a arrematação dos contratos reais: o exemplo do Rio Grande do Sul 

(século XVIII). In: BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo 

Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII).Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 

2001, p. 109. 
808Ibid., p. 110. 
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perceber como os sujeitos envolvidos com o fiscalismo na colônia utilizavam-se do sistema 

administrativo organizado pela Coroa em benefício próprio809. 

Pretende-se, portanto, dialogar de forma crítica com os debates historiográficos sobre 

economia e administração no período colonial. Compreende-se que as diferentes linhas de 

pensamento acima apresentadas podem contribuir para enriquecer o estudo dos espaços 

fazendários do Rio Grande na primeira metade do setecentos. 

 

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E ESPAÇOS FAZENDÁRIOS DA PROVEDORIA DA 

FAZENDA REAL DO RIO GRANDE 

A provedoria era responsável por administrar a receita que lhe competia, arrecadando 

os tributos e fazendo seu registro contábil, como ainda por observar se as normas fiscais 

estabelecidas pela Coroa estavam sendo seguidas, gerenciar as despesas, organizando a sua 

contabilidade e assumir os gastos com a administração, inclusive o pagamento dos oficiais810. 

Hierarquicamente na administração da fazenda seguiam-se, abaixo do provedor de capitania, 

os almoxarifes, contratadores, porteiro e guarda da alfândega, entre outros funcionários. 

O quadro abaixo demonstra alguns cargos fazendários e algumas de suas respectivas 

funções, que permitem compreender alguns elementos do gerenciamento fazendário no Estado 

do Brasil.  

O principal tributo arrecadado pelas provedorias era o dízimo, a cobrança de 10 % sobre 

a produção bruta811. No Rio Grande, este imposto era cobrado sobre o açúcar, o pescado, 

lavouras, gado vacuns e cavalares812. A cobrança dos dízimos, realizada pelos contratadores, era 

feita a partir da divisão administrativa das ribeiras. A partir do século XVIII, a ribeira pode ser 

compreendida como uma divisão espacial administrativa, pois era “distrito rural que 

compreende um certo número de fazendas de criar gado. Cada ribeira se distingue das outras 

                                                        
809Ibid., p. 123. 
810 SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial Op. Cit., p. 83. 
811Na maioria das vezes, a cobrança de impostos no Estado do Brasil era feita por meio de contratos nos quais 

particulares, por definido valor pago antecipadamente à Coroa, assumiam a responsabilidade de arrecadar por 

sua conta determinado imposto. Ver: PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. p. 340,341. 
812 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, doc. 156. 
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pelo nome do rio que a banha, e tem, além, um ferro comum a todas as fazendas do distrito, 

afora aquele que pertence a cada proprietário813.”  

 

Quadro I- Administração fazendária/ Capitania do Estado do Brasil 

Cargo Função 

Provedor Lançar em pregão público as rendas e direitos régios a serem arrematados; 

Remeter ao provedor-mor registros das arrematações das rendas régias e daquelas 

que não foram arrendadas; Conhecer todos os casos de irregularidades cometidas 

pelos oficiais da Fazenda e receber contra os culpados. 

Almoxarife Fiscalizar e cobrar os direitos régios aos rendeiros, conforme seus contratos de 

arrendamento, notificando ao provedor os casos de não cumprimento do contrato; 

Arrecadar anualmente, no mês de janeiro, tudo o que ainda for devido pelos 

rendeiros e fazer a prestação de contas ao provedor; Executar sentenças passadas 

pelo provedor contra os sonegadores. 

Escrivão Assistir e registrar as rendas e direitos régios; Escrever as entradas e saídas das 

mercadorias na Alfândega para a cobrança de impostos. 

Rendeiros/ 

Contratadores 

Receber, na capitania, as rendas e direitos estipulados no seu contrato de 

arrendamento, prestando conta ao almoxarife nos prazos determinados. 

Porteiro Servir de porteiro das Casas de contos e Alfândega; Guardar os livros das ditas 

casas. 

Fonte: SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 

Na primeira metade do setecentos, a cobrança dos dízimos na capitania do Rio Grande 

era feita seguindo a divisão administrativa de quatro ribeiras814. É possível visualizar no mapa 

abaixo a localização dos rios que nomeavam as ditas ribeiras: De leste para oeste, havia no litoral 

da capitania primeiro a ribeira do Norte, acima do rio Potengi, depois a ribeira do Sul, abaixo do 

rio Potengi, adentrando o interior da capitania ficava a ribeira Assú, no espaço do rio Açú, e por 

último a ribeira do Apudy, no espaço do rio Apodi.  

 

 

 

 

                                                        
813 ROHAN, Henrique B. Diccionário de Vocábulos brasileiros. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. 

apudFARIA, 1984, p. 43. 
814 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 3, doc. 211. 
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MAPA I- Ribeiras da capitania do Rio Grande (primeira metade do século XVIII) 

 
Fonte: Mapa elaborado a partir do Google Earth: https://www.google.com/earth/ 

 

Considera-se que as fronteiras de cada ribeira poderiam ser fluídas e se cruzarem, 

dependendo do percurso seguido pelo arrematador e do período, e que com o avanço da 

colonização as áreas de alcance da cobrança de impostos também foram expandindo-se.  Por 

mais que houvesse, portanto, uma lógica de delimitação, as ribeiras eram malhas administrativas 

tecidas no cotidiano dos arrematadores que podiam ressignificar esses espaços dando-lhes uma 

nova configuração no desenrolar da cobrança dos tributos. Nesse sentido, pretende-se estudar, 

em trabalhos futuros, de forma mais pormenorizada, estas circunscrições administrativas, indo 

para além de sua delimitação, e notar como as autoridades coloniais e os moradores da capitania 

percebiam a atuação da Provedoria na capitania do Rio Grande.  

Problematiza-se esses espaços administrativos na perspectiva de Antonio Carlos Robert 

Moraes que discutiu a relação entre e Estado e território. Para o autor, um Estado definido é 

consequentemente um Estado dotado de território. Para que um Estado se afirme é necessário 

uma espaço demarcado para que exerça o poder. Esta relação forma o conceito de Estado 

territorial. A construção política da jurisdição, referência espacial no qual o Estado exerce o 

poder, “pressupõe um domínio territorial efetivo sobre uma porção da superfície terrestre, a 

https://www.google.com/earth/
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qual se qualifica como base física desse poder, expresso num aparato estatal”815. Moraes ressalta 

que o território não é apenas “um acidente geográfico de superfície”, mas resultado histórico da 

relação estabelecida entre sociedade e espaço.  

O território é, portanto, produzido pela “apropriação material de espaços e pela 

dominação efetiva destes”816. Nesse sentido, adota-se neste artigo o Império português como 

um Estado territorial. Entende-se que a legitimação das conquistas portuguesas ocorreu com a 

apropriação e o domínio de seus territórios.  Para isso ocorreu a montagem de um “aparato 

estatal” no ultramar, aqui entendido como o aparelho administrativo, que visava organizar o 

território em colonização, bem como garantir e manter seus espaços de exercício de poder.  

Desse modo, o estabelecimento da administração fazendária no Rio Grande funcionou 

como um meio de expandir para a capitania a lógica administrativa portuguesa e de estabelecer 

a colonização do Rio Grande.  Em um período em que o povoamento da capitania adentrava o 

interior, a ação fazendária serviu para expandir a ação da Coroa e determinar para essas áreas o 

alcance do poder reinol. 

Existe disponível para pesquisa toda uma gama de fontes produzida pelo aparelho 

fazendário do Rio Grande no período colonial. Por meio da organização desses dados será 

possível analisar as características econômicas de cada ribeira, e por sua vez, compor um quadro 

socioeconômico da Capitania no recorte temporal abordado. Assim, pensa-se a arrecadação de 

impostos como meio de analisar as competências administrativas da Provedoria Real da Fazenda 

do Rio Grande.  

Nesse propósito, um aspecto a ser analisado é a função da Provedoria em relação a 

outro órgão administrativo, à Câmara de Natal. De acordo com Prado Júnior, as finanças de uma 

Câmara, no período colonial, eram compostas dos “réditos que lhe competia arrecadar”, dois 

terços da renda municipal eram da Câmara e o que ficava, um terço, revertia-se para o Real 

Erário da Capitania. Desse maneira, a Câmara também possuía funções fiscais817. A Câmara de 

                                                        
815 MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 2005. p. 52. 
816Ibid., p. 59 
817 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. Op. cit., p. 336. 
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Natal era responsável por arrecadar tributos como o subsídio do tabaco, o subsídio das carnes, 

o subsídio do mel, o subsidio da aguardente e impostos sobre a pesca e salinas818.   

Atenta-se, portanto, às competências fiscais da Câmara de Natal. Pretende-se estudar 

posteriormente se havia alguma relação administrativa entre Provedoria e Câmara, a fim de 

perceber como os oficiais de ambos órgãos lidavam com o fato de suas funções tocaram-se em 

determinado momento, quando ambos possuíam funções fazendárias. Esse ponto é importante, 

pois permitirá futuramente apresentar como se caracterizava a máquina fiscal da capitania, e 

ainda permitirá compreender possíveis conflitos de interesses entre os funcionários de ambos 

órgãos para assumir determinadas funções fiscais na capitania, como arrecadar algum tributo, 

no intuito de aumentar as rendas do órgão que pertenciam. 

Outro aspecto a ser considerado é sobre os espaços jurisdicionais da Provedoria do Rio 

Grande. Para definir como era organizada a administração da Provedoria do Rio Grande, achou-

se necessário entender como funcionavam suas áreas de atuação. Por determinação de carta 

régia em 11 de janeiro de 1701819, o Rio Grande, até então sujeito ao governo-geral, tornou-se 

anexo a Pernambuco em sua jurisdição político militar e fazendária820.  

A sujeição do Rio Grande a Pernambuco é compreendida como resultado de um 

processo de submissão política dos órgãos administrativos e dependência do Rio Grande a dita 

capitania. O Rio Grande estava, portanto, sob a jurisdição de Pernambuco, mas por outro lado, 

no âmbito fiscal, possuiu também, em determinado momento, uma área que estava sob a sua 

alçada fazendária821 

Até 07 de janeiro de 1723, a jurisdição da Provedoria do Rio Grande abrangia a do 

Ceará, quando foi criada por provisão régia juntamente com a Ouvidoria do Ceará sua 

                                                        
818 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros de Termos de Vereação. Senado da Câmara de Natal. Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Documentos 0043,0054;0566;0782;1267. 
819 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte de 1671 a 1722 (I a XLIX). Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes XI-XII-XIII. 1913-1915. pp. 137-138. 
820 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte de 1671 a 1722 (I a XLIX). Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes XI-XII-XIII. 1913-1915. pp. 137-138. 
821 LYRA, Tavares de. História do Rio Grande do Norte. 3.ed.Natal, RN: EDUFRN, 2008.p.170. 



 

829 

 

provedoria822. Há, portanto, o intuito de analisar futuramente como era a administração 

fazendária do Rio Grande em ambos os períodos, pré-criação e pós-criação da Provedoria do 

Ceará, e uma possível falta de autonomia da Provedoria do Rio Grande perante a influência 

exercida pela administração de Pernambuco823. 

Em 1° de junho de 1729, o governador de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira (1727-

1737) enviou uma carta ao rei sugerindo que a Provedoria do Rio Grande fosse extinta, e que 

ficassem na capitania somente um escrivão e um almoxarife para alguma diligência ou 

arrecadação que fosse necessária. Assim, o que ficasse da administração fazendária no Rio 

Grande seria anexado à Provedoria do Ceará.  O governador afirmou ainda que não era mais 

preciso que na capitania do Rio Grande houvesse uma provedoria, visto que seus funcionários 

nada mais faziam do que a arrematação dos dízimos824. Este episódio chama atenção para a 

possível fragilidade e falta de autonomia da Provedoria do Rio Grande, que até 1723 era 

responsável pela administração fazendária do Ceará e poucos anos depois já era ameaçada de 

ser extinta ficando seus funcionários sujeitos a recém-criada Provedoria do Ceará. 

Em 1729, o rei estava também informado de que, com a criação da Provedoria do Ceará, 

os dízimos do Rio Grande haviam diminuído e por sua vez os rendimentos da Fazenda da 

capitania. Isso teria acontecido por que até 1723 os dízimos do Rio Grande eram arrematados 

juntamente com os do Ceará, quando estavam sob a responsabilidade da Provedoria do Rio 

Grande. O rei autorizou então que, se houvesse no Rio Grande falta de dinheiro para o 

pagamento das despesas da capitania, os saldos fossem supridos por Pernambuco e que se os 

                                                        
822 LYRA, Tavares de. História do Rio Grande do Norte. Op. cit.,p.170. 
823 Para a anexação da Provedoria Real da Fazenda do Rio Grande à administração de Pernambuco não foi 

encontrada ainda uma Ordem Régia especifica, porém na própria documentação referente ao início do século 

XVIII é possível identificar essa relação administrativa para com a Provedoria da Fazenda Real de Pernambuco. 

De acordo com Lyra, a partir da anexação do Rio Grande em 1701 à capitania de Pernambuco “o provedor 

ficou também sujeito a uma Junta da Fazenda que ali existia e perante a qual se concluíam definitivamente as 

arrematações das rendas públicas”. Apesar de não ter sido encontrada uma Ordem Régia especifica que atente 

para a anexação da Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande à Provedoria de Pernambuco, considera-se 

para esse fato a referência do historiador Tavares de Lyra e os documentos já analisados que fazem menção a 

essa relação entre a Provedoria do Rio Grande e a Provedoria de Pernambuco. 
824 Cartas Régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte. Volumes XIV. 1916. pp. 44-46. 
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devedores da fazenda do Rio Grande não pagassem suas dívidas a Provedoria do Ceará deveria 

suprir o que faltasse com seus “sobejos da fazenda real”825. 

Nesse contexto de criação da Provedoria do Ceará, a Provedoria do Rio Grande não 

estava mais fazendo a arrematação dos dízimos da dita capitania e certamente seus rendimentos 

haviam diminuído826. É necessário analisar as competências administrativas da Provedoria do Rio 

Grande dentro dessas mudanças em seus espaços jurisdicionais, e levantando-se a hipótese de 

uma possível falta de autonomia da mesma em assumir suas despesas, sendo em alguns 

momentos dependente do Ceará e de Pernambuco827.  

Para compreender essas relações de jurisdição e autonomia (ou não autonomia) 

administrativa fazendária no Rio Grande, pretende utilizar o conceito de centro e periferia 

adotado por Russell-Wood. O autor utiliza a relação centro-periferia em dois níveis: metrópole-

colônia e intra-colônia. Para Russell-Wood, a noção de centro-periferia deve ser compreendia 

sob uma questão de perspectiva, ou seja, de quem olha, pois a classificação do que seria uma 

periferia é relativa ao que seria o seu centro e vice-versa828.  

Dentro dessa análise, compreende-se que o Rio Grande era uma periferia em relação a 

Pernambuco, quando em 1701 torna-se sua capitania anexa, ficando a ela subordinada em seus 

aspectos político, fazendário e militar. Este raciocínio pode ser aplicado também em uma 

perspectiva intra-capitania do Rio Grande, nas relações de poder entre as diferentes ribeiras, 

umas mais ricas e outras mais pobres na arrecadação, levando-se a atentar justamente a quem 

eram os contratadores que se beneficiavam com as cobranças, sujeitos estes que agiam nesses 

espaços fazendários.  

Pretende-se ainda problematizar a relação da Provedoria do Rio Grande com o Ceará, 

já que até 1723 o Ceará fazia parte da jurisdição do Rio Grande em seus aspectos fazendários, 

quando a partir desta data foi criada sua própria provedoria. Há, portanto, nessa mudança, a 

                                                        
825 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, doc. 134. 
826 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 2, doc. 157. 
827Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Volumes XIV. 1916. pp. 44-46. 
828 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centro e periferia no mundo luso-brasileiro, 1500-1808. São Paulo: ANPUH/ Marco 

Zero, Revista Brasileira de História. Vol. 18, n. 36, 1998. pp. 1, 11. 
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possibilidade de que o Ceará viesse a ser a partir de 1723, com a dependência de sua ajuda para 

pagar suas despesas, um outro centro em relação ao Rio Grande. Intenta-se, sobretudo, 

entender a administração fazendária como uma das maneiras da Coroa de estender para suas 

conquistas a sua lógica colonizadora, legitimando por meio da atuação dos órgãos 

administrativos, dentre eles as provedorias, seus espaços de exercício do poder.  

Nesse sentido, compreende-se o espaço na perspectiva de Antonio Manuel Hespanha 

e Ana Cristina Nogueira, “como uma realidade construída e não uma extensão bruta e objectiva”. 

Os níveis da construção do espaço, ou sua leitura, são distintos, assim, em uma mesma 

sociedade podem “coexistir distintos espaços, organizados, hierarquizados diferentemente”829.  

Pensando o espaço no período colonial, Hespanha& Nogueira ressaltam que em uma 

sociedade tradicional como a do Antigo Regime português era claro que o espaço não era o 

mesmo “para toda gente nem para todos os efeitos”830. Nessa sociedade, um dos “horizontes 

espaciais mais visíveis são as circunscrições jurisdicionais”831. A circunscrição jurisdicional era área 

de atuação que competia a um determinado órgão ou instituição, como por exemplo, no plano 

eclesiástico o bispado e a freguesia, no plano jurídico as comarcas832. 

Entende-se, portanto, a administração fazendária a partir da organização de sua 

circunscrição jurisdicional, espaços construídos pelos funcionários fazendários no exercício de 

suas funções e que podem ser relativizados de acordo com o período. Tais concepções serão 

necessárias para se pensar, em trabalhos posteriores, a circunscrição ribeira e as mudanças do 

alcance jurisdicional da Provedoria do Rio Grande antes e depois da criação da Provedoria do 

Ceará, que até 1723 era da sua competência fazendária.  

Com o avançar da pesquisa será possível aprofundar as hipóteses aqui levantadas. 

Apesar de serem escassos os trabalhos sobre a Provedoria da Fazenda Real no Brasil, e 

inexistentes para o Rio Grande, há um vasto conjunto documental referente a este órgão, o que 

                                                        
829 HESPANHA, António Manuel & NOGUEIRA, Ana Cristina Nogueira. O quadro espacial. In: MATTOSO, José 

(Org.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. pp. 35-37. 
830 HESPANHA, António Manuel & NOGUEIRA, Ana Cristina Nogueira. O quadro espacial Op. cit., p. 35. 
831Idem. 
832Idem. 
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viabiliza esta pesquisa.  Pretende-se, assim, com o desenvolvimento deste estudo, contribuir 

para a compreensão da administração fazendária do Rio Grande. 
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AS TORRES DO CONDE E AS QUESTÕES SOBRE A MORADIA DOS 

GOVERNADORES DE PERNAMBUCO: PODER E PRÁTICAS DE ESPAÇO 

EM RECIFE E OLINDA (1654-1711) 
 

Aledson Manoel Silva Dantas* 

 

No período moderno, as câmaras municipais tinham um importante papel 

administrativo e político em nível local para a manutenção do império português. Essas 

municipalidades representavam as posições hierárquicas presentes e refletiam o status social 

e o poder de seus moradores por meio, também, de suas construções: casas, conventos, 

palácios, etc. A estrutura urbana, portanto, tinha um importante papel na afirmação das 

câmaras municipais frente a outras municipalidades, governadores e ao Rei. Em 

Pernambuco, isso pode ser percebido pelas dificuldades encontradas por alguns de seus 

governadores em reconstruir o Palácio das Torres, construído pelo Conde de Nassau, 

durante o período de dominação holandesa. A recuperação deste edifício representava a 

perda da sede administrativa por parte de Olinda e a valorização do Recife como região em 

ascensão, “rival” daquela localidade, e centro mercantil da capitania. Em razão disso, os 

representantes da câmara de Olinda não se esforçaram em reformar o Palácio para que os 

governadores exercessem suas obrigações e morassem nele. O objetivo dessa falta de 

empenho era manter a sua hegemonia política na capitania, coagindo-os a morar em Olinda. 

Procura-se, neste artigo, analisar como as questões urbanas, mais especificamente dos 

aspectos físicos, influenciaram a política na capitania de Pernambuco, na segunda metade 

do século XVII. 

                                                        
* Graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Orientando pela professora Carmen M. 

O. Alveal, UFRN. 
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Olinda e Recife, na segunda metade do século XVII, viveram situações opostas em 

termos de desenvolvimento urbano833. Enquanto que a primeira convivia com a necessidade 

de reconstrução, fruto do incêndio provocado pelos holandeses, o segundo despontava 

como a região economicamente mais dinâmica834. Logo após a expulsão da Companhia das 

Índias Ocidentais (WIC), a capitania de Pernambuco passava por um período de 

reestruturação da administração nas mãos da Coroa portuguesa. Fazia-se necessário, 

portanto, decidir se a sede da capitania permaneceria no Recife, até o momento somente 

uma “povoação” para os portugueses, ou voltaria para a vila de Olinda. Muitos fatores 

poderiam influenciar para a determinação da sede de uma capitania: o estabelecimento de 

uma câmara municipal, o local de trabalho e moradia do Governador, a existência de um 

porto de grande fluxo de mercadorias, entre outros. 

Para o caso de Pernambuco, percebe-se que existe por parte da câmara de Olinda 

uma busca pela “totalidade” do poder pela concentração em um mesmo espaço da esfera 

política, da militar, da econômica e da judicial. De uma forma genérica, as duas primeiras 

eram representadas pela figura do governador, assim como o exercício da justiça, por ser 

aquele que personificava o Rei, em conjunto com os ouvidores835. A terceira esfera era objeto 

                                                        
833 Ressalta-se que essa expressão é utilizada sem nenhum juízo de valor, ou caráter evolutivo das vilas e 

cidades. Antes, detona um grau maior ou menor de ocupação do espaço por parte do homem com estruturas 

tipicamente urbanas: conventos, a casa da câmara, o pelourinho, etc. Urbanismo, conforme aponta Cláudia D. 

Fonseca, é um termo recente historicamente. Este pode ser entendido, para o período colonial do século XVII, 

como o “conjunto de medidas técnicas, jurídicas e econômicas permitem uma intervenção ou um 

desenvolvimento autônomo das cidades”. Cf. LEPETIT, Bernard. Pouvoir municipal et urbanisme (1650-1750): 

sources et problématique. In: LIVET, G.; VOGLER, B. Pouvoir, ville et société en Europe 1650-1750. Actes du 

Colloque Interna-tional du CNRS. Paris: CNRS, 1981. p. 35-49.p. 35, apud FONSECA FONSECA, Cláudia 

Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e territórios urbanos nas Minas setecentistas.  São Paulo. 

Anais do Museu Paulista. v. 20. n.1. jan.- jun. 2012, p. 90. 
834 Conforme pode ser observado por meio da análise feita por Evaldo Cabral de Mello em A fronda dos 

Mazombos. A câmara de Olinda mantinha uma posição de domínio político, mas que foi paulatinamente 

minada pelos esforços de parte dos grandes comerciantes da praça do Recife, que buscavam a criação de uma 

nova vila nessa região. Para mais Cf. MELLO, E. C. de. A Fronda dos Mazombos: nobres contra mascates 

Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
835 A câmara municipal também tinha a sua parcela de gerência na administração política, fazendária e judicial. 

Além de ser um importante centro de decisão de uma vila, as câmaras possuíam o controle sobre determinados 

impostos e jurisdição judicial sobre alguns casos pela atuação dos juízes ordinários. Entende-se essa “divisão 
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de ação das provedorias, alfândegas e também da câmara municipal. Além disso, tem-se o 

poder religioso partilhado pelas ordens religiosas e pelo clero secular, atrelados à estrutura 

senhorial da sociedade, seja por relações de parentesco ou pela formação de alianças com 

os senhores de terra. Esse quadro geral é importante para a compreensão da relação 

existente entre espaço e poder, no contexto estudado, de uma forma que a “presença física” 

dessas instituições promove uma hierarquização dos espaços da capitania. Olinda, que em 

1676 tornou-se sede de um bispado, recebeu, por conseguinte, o título de cidade, mais 

importante do que o de vila. Para este artigo, analisar-se-á uma questão em específico, a da 

moradia dos governadores, entendendo-a não somente como um reflexo dos conflitos 

políticos existentes, mas como produto de uma concepção de espaço e das relações sociais. 

Utilizar-se-á, neste artigo, o conceito de espaço elaborado pelo geógrafo Milton 

Santos. Para este autor, o espaço é algo “formado por um conjunto indissociável” de 

sistemas objetos e sistemas de ações, “não considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá”. Este autor ainda afirma “que os sistemas de objetos 

condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à 

criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes”836. Entende-se estes 

                                                        
dos poderes” como reflexo de uma concepção corporativa da sociedade, defendida pelo jurista e historiador 

português António Manuel Hespanha e pela historiadora Ângela Barreto Xavier. Segundo estes autores, a 

sociedade do “Antigo Regime” entendia-se como pertencente a uma ordem natural. O rei era visto como a 

“cabeça” do grande “corpo social” e como mantenedor máximo da justiça. Cada indivíduo, assim como cada 

parte de um organismo, tinha um papel estabelecido e percebido como indispensável para a manutenção da 

harmonia do “corpo”. Este autor ainda afirma que existia uma “ideia de indispensabilidade de todos os órgãos 

da sociedade e, logo da impossibilidade de um poder político simples, puro” e não partilhado. Cf. XAVIER, 

Ângela B. e HESPANHA, António Manuel. A Representação da sociedade e do Poder. In: MATTOSO, José (dir.). 

História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807), vol. 4. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. E, principalmente, 

HESPANHA, A. M. As vésperas do Leviathan: Instituições e poder político (Portugal – séc. XVII). Sobre a 

atuação das câmaras no império português Cf. BOXER, Charles R.. The Portuguese society in the tropics: the 

municipal councils of Goa, Macao, Bahia and Luanda, 1510-1800. Madison-Milwaukee, University of Wisconsin 

Press, 1965. BICALHO, Maria F. B. . As Câmaras Ultramarinas e o Governo do Império. In: FRAGOSO, João, 

BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica 

imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 
836 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 4ed. São Paulo: Edusp, 2008, 

p. 61-83. 
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“objetos” como a própria estrutura urbana da cidade, as instituições oficiais como a câmara 

e os títulos que eram concedidos às localidades, tais como o de “cidade” e “vila”. As “ações” 

correspondem às práticas que os indivíduos empreendiam para criar novos espaços ou para 

produzir novos significados. Haveria, assim, uma interação entre cidade e grupos dirigentes 

em um estado de complementaridade. Cada um somente tem sentido em relação ao outro. 

As ações dos indivíduos identificados como moradores de Olinda e os do Recife podem ser 

interpretadas como tentativas de conferir qualidade não somente para si, mas também para 

a localidade onde reside ou que defende. Desta forma, a qualidade desse espaço possui 

influência da maneira como a Coroa portuguesa e outros grupos sociais percebem estes 

moradores. 

 

VOLTAR “AO ANTIGO ESTADO” 

 Depois que os holandeses conquistaram a capitania de Pernambuco, em 1630, a vila 

de Olinda foi logo destruída por estes por ser considerada indefensável. Quatro anos depois 

de restaurado o domínio português sobre a região, em 1658, o Governador geral Francisco 

Barreto de Meneses endossava este fato ao afirmar que havia dificuldades de se estabelecer 

uma fortificação eficaz em Olinda. Meneses continuava argumentando que seria mais 

conveniente conservar-se o Recife, pois os armazéns das munições estariam mais seguros, 

a descarga dos navios era menos custosa. De outra forma, para o Governador, não valeria a 

pena “desbaratar o Recife” para reedificar uma vila “perdida”, cujas “ruínas” estavam “diante 

dos olhos”, a qual o “inimigo”, após conquistá-la, “desmantelou pela julgar incapaz de 

defesa”837. Francisco Barreto estaria questionando as razões que levaram o Governador de 

Pernambuco no momento, André Vidal de Negreiros, a mudar a administração da capitania 

do Recife para Olinda. Escrevia Meneses que serviria apenas a interesses particulares de 

alguns grupos que desejavam devolver a Olinda “o seu antigo estado”, retornando os seus 

                                                        
837 AHU-PE, Papéis Avulsos, Caixa 7, Doc. 604. 
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moradores à “opulência que tinham”, para o reestabelecimento dos “tribunais” e 

“governo838”. O argumento principal de Francisco Barreto era que não se poderia reconstruir 

Olinda em detrimento do Recife. 

Estes primeiros cinco anos, é possível afirmar, marcaram o início da perda da 

hegemonia política de Olinda e do soerguimento do Recife como região autônoma. Este 

processo, porém, não seguiu uma linha unívoca de desenvolvimento e de afirmação do 

Recife e de estagnação e ostracismo para Olinda Antes mesmo que Francisco Barreto 

relatasse sobre a necessidade da permanência da sede da capitania no Recife, João 

Fernandes Vieira, um dos homens mais ricos e influentes do período, defendia frente ao 

Conselho Ultramarino que era necessário fortificar a vila de Olinda,  

 

cabeça de todas elas [as vilas] por que estando defensável ficam seguras 

todas aquelas capitanias, e ainda (na sua opinião) todo o Estado do Brasil, 

por que em todo ele, não há sitio tão aprazível, sadio, e de boas águas como 

daquela vila, e donde se pode fazer uma grande povoação, e com ela 

fortificada fica o recife sendo forte839. 

 

Vieira prosseguia ressaltando a exiguidade do terreno disponível no Recife, possuindo assim 

pouca capacidade tinha de suportar uma grande povoação, pois não poderia “situar 

conventos de religiosos”, “nem a Alfândega, nem a Santa Casa de Misericórdia, nem duas 

matrizes”. A partir de Olinda, seria possível fundar “um império”. O Conselho Ultramarino 

mostrou-se favorável às indicações de João Fernandes Vieira. Ficou determinado que, além 

do Recife, a vila de Olinda deveria ter sua defesa reforçada, pois teria sido por meio da 

conquista dela que os holandeses dominaram o porto840. Nesses primeiros esforços de se 

reconstruir Olinda nota-se as referências à recuperação de uma antiga opulência perdida da 

povoação, além de sua capacidade de receber prédios de religiosos e outras instituições 

                                                        
838 AHU-PE, Papéis Avulsos, Caixa 7, Doc. 604. 
839 AHU-PE, Papéis Avulsos, Caixa 6, Doc. 504. 
840 Idem. 
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importantes, fruto do consórcio dos moradores dessa vila com as ordens religiosas e, 

também, reflexos da posição social dos grandes senhores de engenho e de terras.  

 Mais tarde, em 1661, os oficiais da câmara de Olinda afirmavam desgostosos que o 

Francisco de Brito Freire, Governador naquele ano, teria mudado a assistência de Olinda, 

“cabeça de Pernambuco”, para o Recife e que o ouvidor Marcos de Andrade, oficial de 

justiça, também teria se instalado nesta região, diferentemente dos que “antigamente 

governaram até a invasão dos holandeses”. Segundo a câmara, o Recife não mereceria 

receber o governo da capitania, pois não tinha capacidade “e lugar” para se fabricarem 

casas841. A qualidade, então, das vilas e povoados da capitania de Pernambuco são medidas, 

nas duas defesas de Olinda, pela sua capacidade de crescimento urbano e pela opulência 

que esta tinha antes do período de dominação holandesa e que poderia reconquistar. 

Os problemas decorridos com a definição do local de moradia dos governadores de 

Pernambuco podem parecer uma questão banal e aparentemente sem importância. Existe, 

contudo, algo que pode ser depreendido dessa situação e que possui um significado político 

e cultural. A perda da centralidade era, talvez, o maior temor dos senhores de engenho 

vinculados à câmara de Olinda, o que implicava em uma derrota política marcante. Deve-se 

levar em consideração os aspectos históricos ligados à ocupação da capitania e também a 

experiência de dominação holandesa. Segundo Evaldo Cabral de Mello, estas duas questões 

eram utilizadas como argumento para a manutenção de uma exclusividade no acesso aos 

cargos de governo na capitania de Pernambuco842. Argumentar sobre a capacidade de 

“evoluir” urbanisticamente falando, por assim dizer, era utilizado como uma estratégia de 

manutenção dessa hegemonia. A vila em si, portanto, era percebida como um grande sujeito 

político, necessário para a transmissão das razões pautadas pela nobreza da terra de Olinda 

                                                        
841 AHU-PE, Papéis Avulsos, Caixa 7, Doc. 632. 
842 MELLO, Evaldo Cabral de. Rubro Veio: o imaginário da restauração pernambucana. 3ed (revista). São Paulo: 

Alameda, 2008. 
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para manter-se como “cabeça”. Tem-se uma “personificação”, conforme define Cláudia 

Fonseca, havendo uma interação entre a hierarquização da sociedade e dos espaços843. 

O Recife somente ganhou o status de vila depois de 1709, dois anos depois que 

Sebastião de Castro Caldas assumiu o governo da capitania de Pernambuco. O rei D. João V 

ter-lhe-ia encarregado da fundação de uma nova vila na região. A partir desse ano, ocorre 

o acirramento das tensões entre senhores de engenho e comerciantes, iniciando-se a 

chamada Guerra dos Mascates844. Escrevia o rei que, constantemente “informado e 

persuadido” sobre as “questões de governabilidade”, havia percebido a necessidade de se 

fundar uma nova vila no Recife, “para se evitar desuniões”845. O reinado de D. João V, 

inclusive, é um momento de inflexão da política da Coroa em relação a estas questões. D. 

Pedro II, seu antecessor, era inclinado à causa da nobreza da terra846, enquanto que o seu 

sucessor passou a favorecer mais os comerciantes847. Olinda, por sua vez, já possuía o título 

de vila desde o século XVI, chegando a possuir a designação de cidade por ocasião da 

instalação do bispado, caso que este que não será discutido neste artigo e que merece uma 

análise pormenorizada. 

De uma forma geral, Cidade e vila são títulos que possuem um sentido hierárquico, 

no período colonial português. O padre Raphael Bluteau, autor de um dicionário publicado 

em 1728, definiu cidade como uma “multidão de casas, distribuídas em ruas, e praças, 

cercadas de muros, e habitadas de homens, que vivem com sociedade, e subordinação”. Ele 

                                                        
843 FONSECA, Cláudia Damasceno. Funções, hierarquias e privilégios  urbanos. A concessão dos títulos de vila 

e cidade na Capitania de Minas Gerais. VARIA HISTORIA, nº 29, Janeiro, 2003. 
844 Cf. MELLO, E. C. de. A Fronda dos Mazombos: nobres contra mascates Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
845 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Ordenações para os Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 396. 
846 Termo que pode ser encontrado na documentação do período e que é utilizado por um grupo ligado à 

câmara da cidade de Olinda que buscava manter a hegemonia política na capitania de Pernambuco, conforme 

pode ser verificado em toda a obra de Evaldo Cabral de Mello, em especial a obra citada: MELLO, E. C. de. A 

Fronda dos Mazombos: nobres contra mascates Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 
847 Cf. Mello, E. C. de. O nome e o sangue.... 
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continua descrevendo a cidade como algo “que não é fronteira” e como a “chave de um 

Reino, ou de uma Província”848. Essas concepções denotam a necessidade do 

desenvolvimento urbano e físico para que determinada localidade possa ser chamada de 

cidade e o caráter político que o aglomerado possui. A cidade é, portanto, entendida como 

uma organização social regida por leis, em uma relação de vassalagem com o rei, 

assegurando-lhe a manutenção do reino pela fidelidade e pela construção de limites com o 

espaço ainda desconhecido. 

A urbanização portuguesa e a formação de vilas e cidades foi um dos temas do livro 

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 1936. Nele, o autor ressalta a 

ausência de uma legislação que estabelecesse regras para a fundação de cidades e o caráter 

espontâneo da ocupação, em uma relação de comparação com a colonização da América 

espanhola, na qual prevalecia o traçado geométrico definido na organização das cidades849. 

A historiadora norte-americana Roberta Delson criticou as interpretações de Sérgio Buarque 

de Holanda. No seu livro, Novas vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social 

no século XVIII, de 1979, a autora afirma que as análises contidas em Raízes do Brasil 

contribuíram para a perpetuação do “mito da cidade brasileira não planejada”850. De uma 

forma parecida, o arquiteto Paulo Santos, em Formação de cidades no Brasil colonial, de 

1968, relativiza os argumentos de Holanda, afirmando que na ausência de uma “ideia 

diretriz” havia uma “coerência orgânica uma correlação formal e uma unidade de espírito 

que lhe dão genuidade”851. A cidade portuguesa era uma cidade “informal”. Os trabalhos de 

Paulo Santos, assim como os de Nestor Goulart Reis Filho852, segundo a historiadora Cláudia 

                                                        
848 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio 

das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-

br/dicionario/edicao/1>. Acesso em : 08 de dezembro de 2012. Ver verbete “cidade”. 
849 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
850 DELSON, Roberta Marx. Novas Vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no século XVIII. 

Brasília: ALVA-CIORD, 1997. 
851 SANTOS, Paulo. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001, p. 6. 
852 REIS FILHO, Nestor Goulart. Evolução urbana do Brasil. São Paulo: Edusp, 1968. apud FONSECA, Cláudia 

Damasceno, op. cit. 
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Damasceno, foram resultado de um “processo de valorização e de ‘patrimonialização’ das 

paisagens urbanas coloniais brasileiras inaugurado nas décadas de 1920-1930”853. 

Essas concepções sobre a formação das cidades portuguesas, conforme afirma 

Damasceno, estão presentes em trabalhos de autores portugueses como Luís da Silveira e 

Mário Chicó854, que buscavam o entendimento da “urbanística portuguesa”. Silveira afirma 

que a cidade portuguesa aproximava-se de uma “cidade perfeita”, uma cidade “orgânica”, 

na qual cada elemento teria sua “função natural”. Em consonância com os autores citados, 

Sylvio de Vasconcellos, além de perceber os traçados não retilíneos da ocupação portuguesa 

de uma forma positiva, contribuiu para o entendimento do papel social das confrarias no 

crescimento dos povoados e na hierarquia urbana de Minas Gerais855.  

Sobre e questão da hierarquia entre as localidades, percebe-se pelo exposto acima 

que está ligada ao desenvolvimento urbano destas. Cláudia Damasceno, ao estudar a 

formação territorial e urbana de Minas Gerais no período colonial, afirmou que os arraiais, 

quando solicitavam ao rei o título de vila, destacavam as “qualidades” dos habitantes, e a 

“‘nobreza’ de seus templos”856. A autora argumenta que estas 

 

ocasiões constituem, portanto, momentos privilegiados para compreender 

as ‘virtudes’ e papéis que eram atribuídos às sedes dos concelhos 

(municípios), e também para identificar as definições coevas do ‘urbano’ e da 

‘cidade’ que estão implícitas na hierarquia urbana de Portugal e de seus 

domínios857.  

 

                                                        
853 FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: A Formação dos espaços e territórios urbanos nas Minas 

setecentistas.  São Paulo. Anais do Museu Paulista. v. 20. n.1. jan.- jun. 2012.p. 79. 
854 CHICÓ, Mário. A “cidade ideal” do Renascimento e as cidades portuguesas da India. Separata de: Garcia de 

Horta: Revista da Junta das Missões Geográficas e de Investigação do Ultramar, Lisboa, n. esp., p. 319-328, 

1956 & SILVEIRA, Luís. Ensaio de iconografia das cidades portuguesas do ultramar. Lisboa: Ministério do 

Ultramar. 4 v, apud, FONSECA, Cláudia Damasceno, op. cit., p. 79 
855 VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento. Residências. Rio de Janeiro: MEC; INL, 

1956 apud, FONSECA, Cláudia Damasceno, op. cit., p. 80. 
856 FONSECA, Cláudia Damasceno, op. cit., p. 82. 
857 FONSECA, Cláudia Damasceno, op. cit., p. 82. 
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Outra vez, retornando a Bluteau, é possível perceber a existência de uma diferenciação entre 

as vilas, arraiais e cidades. Este define vila como uma “povoação aberta, ou cercada, que nem 

chega a Cidade, nem é tão pequena como aldeia (sic)”858. De outra forma, existe uma 

associação entre o status social dos moradores de uma vila e cidade e a forma como estes 

espaços são percebidos, pois também podem ser “enobrecidos” por meio da concessão de 

títulos e privilégios e dos esforços de seus habitantes859. 

A cidade colonial, ou a vila, eram objetos de ação por parte dos grandes senhores. O 

urbano era o local das principais festas religiosas, das nomeações mais importantes, do 

grande fluxo de mercadorias e onde se instalavam as câmaras municipais. O controle de 

uma câmara era umas das formas de obter a direção de uma cidade ou vila, no período 

colonial, além de contribuir para o acúmulo de prestígio individual. Tinha, assim, o direito 

de definir questões ligadas ao “urbanismo”.  

O brasilianista Charles R. Boxer, analisando as principais câmaras do ultramar de 

Portugal, demonstra a grande margem de autonomia que estes conselhos municipais 

poderiam ter em relação à Coroa portuguesa, permitindo aos seus integrantes um relativo 

poder de decisão nos assuntos de interesse local860. Além disso, ainda segundo Boxer, a 

câmara municipal era um dos pilares que sustentavam o império marítimo português, 

conferindo unidade administrativa e legislativa em territórios e realidades distintos861. 

Nas últimas duas décadas, a historiografia sobre as câmaras municipais do Império 

Português e da burocracia estatal recrudesceu, ao trazer novos questionamentos e 

                                                        
858 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio 

das Artes da Companhia de Jesus, 1712 - 1728. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-

br/dicionario/edicao/1>. Acesso em : 08 de dezembro de 2012. Ver verbete “villa”. 
859 FONSECA, Cláudia Damasceno. Funções, hierarquias e privilégios  urbanos. A concessão dos títulos de vila 

e cidade na Capitania de Minas Gerais. VARIA HISTORIA, nº 29, Janeiro, 2003. 
860 BOXER, Charles R. .  The Portuguese society in the tropics :  the munic ipal counci ls  of  

Goa, Macao,  Bahia and Luanda,  1510-1800.  Madison-Milwaukee, Univers ity of Wisconsin 

Press,  1965.  
861 BOXER, Charles R.. O império marítimo português: 1415-1825. São Paulo, Companhia das Letras: 2002 

[1969]. 
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contribuições para o entendimento da história administrativa e política862. Nesse contexto 

historiográfico, os trabalhos de Maria Fernanda Bicalho são de grande importância para o 

entendimento da administração das municipalidades. De acordo com Bicalho, os “homens 

bons” assumiam a gestão e o recolhimento de impostos fixos e extraordinários, criavam 

taxas, arrendavam contratos e arrecadavam doações voluntárias863. Os camarários poderiam, 

também, direcionar essa riqueza para a instalação de melhorias na cidade que os 

favorecessem: a construção de um cais, de uma ponte em um ponto estratégico, de um 

convento para determinada ordem religiosa que os servisse. Isso constituía uma forma de 

entendimento da administração municipal como um reflexo das relações e das hierarquias 

sociais. Uma sociedade baseada na remuneração de serviços ao Rei e, portanto, na 

concessão de privilégios e de mercês reais864. 

 

AS TORRES DO CONDE 

 A antiga moradia e sede do governo erguida pelo Conde Maurício de Nassau em 

1643, segundo José Antônio Gonsalves de Mello, foi objeto de rejeição e de desejo por parte 

dos governadores e habitantes da capitania de Pernambuco. Conhecida como Palácio das 

                                                        
862 Destaca-se a coletânea de artigos de autores brasileiros e portugueses O antigo Regime nos trópicos, uma 

obra de grande vulto para a historiografia brasileira para o período colonial uma retomada dos estudos sobre 

a administração portuguesa das colônias. Cf. FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria de 

Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 
863BICALHO, Maria F. B.. As Câmaras Ultramarinas e o Governo do Império. In: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria 

Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa 

(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. 
864 Forma de entendimento da estrutura social do período estudado defendida por autores como António 

Manuel Hespenha e Fernanda Olival, e que tem grande aceitação na historiografia brasileira do período 

colonial. Entende-se por Economia de Mercê a concepção de que o rei deveria recompensar os seus vassalos 

por serviços prestados, na busca destes por prestígio e ascensão social. As mercês régias criavam, segundo 

Bicalho, um ciclo “de obrigações recíprocas entre rei e vassalos. Para mais, Cf. BICALHO, Maria Fernanda. 

Conquista, mercês e poder local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política do Antigo 

Regime. Almanack braziliense, São Paulo, nº2, 2000. OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado 

Moderno. Honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar Editora, 2001. XAVIER, Ângela 

B. e HESPANHA, António Manuel. “As Redes Clientelares” In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal. O 

Antigo Regime (1620-1807), vol. 4. Lisboa: Editorial Estampa, 1993 pp. 381-393  
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Torres, ou de Friburg, esta obra teria servido posteriormente como casa dos governadores 

de Pernambuco e também como convento de religiosos865. A residência no Palácio 

significava uma proximidade maior com o porto, tornando mais fácil o serviço de assistência 

e fiscalização das frotas de navios que desembarcavam no porto do Recife. Por outro lado, 

redundava em desgaste político com os senhores de engenho, tenazes em seu desejo de 

manter Olinda como cabeça da capitania. A decisão por uma localidade ou por outra 

dependeu das alianças formadas pelas autoridades régias que vinham governar a capitania 

e pelas próprias preferências destes.  

 Sabe-se que os dois primeiros governadores que a Capitania de Pernambuco possuiu 

depois da expulsão dos holandeses, e conforme exposto anteriormente, mantiveram 

atitudes distintas em relação à realização de suas atividades no Recife ou em Olinda. 

Francisco Barreto de Meneses permaneceu firme na resolução de conservar a povoação do 

Recife, definindo que a reconstrução de Olinda deveria ser feita sem a destruição do que 

havia sido construído pelos holandeses866. Já o seu sucessor, André Vidal de Negreiros, logo 

que assumiu, resolveu mudar o governo da capitania para Olinda, o que teria sido censurado 

por Meneses, depois que este passou para o Governo Geral. Quem retoma a discussão é o 

Governador seguinte, Francisco de Brito Freire. 

 Desde 1662, Freire reclamava aos oficiais da câmara de Olinda que se gastava muito 

com a moradia dos governadores. Para ele, o Palácio das Torres tinha condições de se 

estabelecer o governo, apesar de estar “arruinado”, havendo um descaso por parte da 

câmara com este e outros edifícios “nobres”. Os camarários gastavam, segundo argumentos 

do Governador, 150 mil réis anuais com o aluguel de sua residência. Dizia Freire que possuía 

cabedal suficiente para manter-se sem a ajuda da câmara. Mas, que esta deveria aplicar esta 

quantia paga em aluguel na reforma do Palácio das Torres. Segundo seus argumentos, 600 

                                                        
865 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Antônio Fernandes de Matos (1671-1701). Recife: Ed. Dos amigos da 

DPHAN, 1957. 
866 AHU-PE, Papéis Avulsos, Caixa 7, Doc. 604. 
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mil réis eram suficientes para este empreendimento. Francisco de Brito Freire ainda aponta 

a possibilidade da utilização dos subsídios do açúcar para o “conserto” do Palácio867. O 

Governador, com essa atitude assumiu os riscos políticos que este empreendimento poderia 

resultar. Em suas próprias palavras, dizia que a reconstrução do Palácio das Torres era um 

“dever” da câmara e não um “favor”. Completava o Governador afirmando que gerir a 

capitania de Pernambuco era viver um dilema de agradar determinado grupo e fomentar o 

ódio em outros, por consequência, pois se ficava “mal com Olinda por amor ao Recife”, ou 

“mal com Recife por amor à Olinda”868. 

 Em quatro de março de 1665, Jerônimo de Mendonça Furtado reclamava do tamanho 

das casas pagas pela câmara de Olinda, insuficiente para a acomodação de seus criados e 

“pessoas da casa”. Seis meses depois, apesar de não fazer nenhuma menção ao Palácio das 

Torres, o Governador afirma que era necessária a sua residência permanente no Recife, pois 

“folgariam mais” os oficiais da câmara com a sua “assistência no Recife” que em Olinda, ou 

“nesta vila”869. Nota-se que os moradores de Olinda ainda conseguiam que os Governadores 

permanecessem nesta vila, mantendo assim a centralidade dessa localidade, reforçada pela 

vontade régia, conforme exposto anteriormente. Francisco de Sousa Coutinho, Governador 

em 1671, afirmava que o rei havia mandado permanecer com o governo em Olinda e cuidar 

da reconstrução da vila, ordenando que os “moradores, senhores de engenho e mais 

pessoas que poderosas” que possuíssem “chãos” nessa localidade, ou que exercesse algum 

ofício vinculado a ela, fossem obrigados a “levantar as casas” que ainda estavam “caídas”870. 

                                                        
867 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 82v-83. 
868 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 88-89. 
869 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 140v 
870 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 251v. 
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 Muitos Governadores arriscaram-se a viver no Palácio das Torres entregue à ruína 

pelos oficiais da câmara de Olinda. Aires de Souza e Castro, em 1678, teria feito um 

orçamento do custo de reforma das Torres. Chegou à quantia de 54 mil e 900 réis, valor 

superior aos 600 mil réis especulados por Francisco de Brito Freire. Em 1686, João da Cunha 

Souto Maior retirou-se do Palácio temendo a queda da estrutura. Este teria ordenado ao 

Provedor da Fazenda Real, João do Rego Barros, a realização de uma vistoria técnica e que 

cuidasse da reforma. Souto Maior afirmava que as portas estavam estouradas e que era a 

estrutura do Palácio era insegura, por “ser obra flamenga”. Provavelmente, referia-se a 

adaptabilidade do material de construção utilizado pelos holandeses, impróprio para a 

região dos trópicos e, por essa razão, pouco duráveis neste contexto climático871. 

No relatório oferecido pelo provedor, dizia-se que o Palácio das Torres era feito de 

tijolos, e por esse motivo seria pouco “durável”. Algo que comprometeu a estrutura da 

edificação foi o “sitio” de caranguejos que circulavam pela região da fundação da obra. O 

provedor João do Rego Barros afirmava que era preciso fazer “pilares novos” e de 

emadeiramento também novo. Além dos custos com material, o trabalho do ferreiro e do 

carpinteiro valia 500 mil réis e 600 mil réis, respectivamente.  

 Anos depois, o Palácio das Torres parece estar finalmente reconstruído. Em 1691, por 

meio da intervenção econômica do comerciante Antônio Fernandes de Matos, e a pedido 

do Marquês de Montebello, o Governador Antônio Félix Machado da Silva e Castro, a 

reforma do Palácio teria ficado pronta, segundo afirma Evaldo Cabral de Mello872. Em 1699, 

teria sido para a realização de uma reunião entre autoridades da capitania: o provedor da 

fazenda, o procurador da Coroa, o Governador da capitania de Pernambuco e o Bispo. A 

questão discutida era da definição de um foro, um imposto a ser pago pela extensão das 

                                                        
871 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Disposições dos Governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl. 430v, 431v-432v 
872 Cf. MELLO, E. C. de. A Fronda dos Mazombos: nobres contra mascates Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
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terras e por sua qualidade, definida pela proximidade do Recife873. No ano seguinte, o então 

governador Fernão Martins Mascarenhas de Lencastro teria proposto ao rei a divisão do 

termo de Olinda para a criação de uma nova vila no Recife, o que é rechaçado pelo rei D. 

Pedro II, que lembra ao Governador que repetidas vezes teria recomendado a conservação 

da então cidade de Olinda como sede do governo da capitania874. Anos mais tarde, 

conforme colocado, D. João V resolve criar a vila do Recife, possivelmente convencido pelos 

argumentos dos comerciantes, cuja ação pode ser percebida no sentido de dotar 

constantemente os espaços desta localidade de construções “dignas” de uma vila ou cidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, pelo exposto, a importância que as questões urbanas, na forma que são 

tratadas neste artigo, são importantes na definição da hierarquia espacial na capitania de 

Pernambuco, no século XVII. Assim como as pessoas, as localidades recebem títulos, que as 

diferenciam e que lhes concedem mais qualidade. Nesse sentido, as municipalidades 

também poderiam ser dotadas de privilégios. Cláudia Damasceno, em seu livro Arraiais e 

vilas d’El Rei, entre outras questões analisou o processo de transformações dos arraiais, que 

eram pequenos embriões urbanos nascidos da atividade mineradora, em vilas e cidades875. 

Por sua vez, Evaldo Cabral de Mello, em A Fronda dos Mazombos, demonstra que a 

administração dos aspectos urbanos da capitania de Pernambuco estava relacionada com a 

política. Em sua análise, percebe-se que a definição do lugar de moradia do governador, se 

no Recife ou em Olinda, ou a simples execução de pequenos melhoramentos, construção 

de conventos, eram motivo de conflito entre os grupos dessas duas localidades, tal como 

foi observado na análise presente neste artigo. O objetivo desses grupos era não contribuir 

                                                        
873 AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 18, D. 1777. 
874 Arquivo da Universidade de Coimbra, Coleção Conde de Arcos, Ordenações para os governadores de 

Pernambuco, tomo 1, fl.282v. 
875 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’El Rei: Espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2011. 



 

849 

 

para o “desenvolvimento” de uma e outra localidade876. Nessas questões, é perceptível a 

importância das ações dos moradores considerados importantes de cada região. É também 

igualmente importante perceber que a cidade ou vila não era apenas um objeto das ações 

dos homens, mas componente das relações sociais que estes mantinham. 
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CAPITANIAS DE MENORES QUALIDADES? HIERARQUIA ESPACIAL 

NAS CAPITANIAS DO NORTE – CEARÁ E RIO GRANDE 

NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII 

 
Leonardo Paiva de Oliveira877  

 

Ocupar um cargo de governança nas capitanias do ultramar no Império português 

significava, na maioria das vezes, prestações de serviços realizados anteriormente que de 

alguma maneira contribuíram para o bom funcionamento do Império. Assim, era posto em 

prática o sistema de economia de mercês que tanto foi utilizado pela Coroa portuguesa. 

Existia, entretanto, uma hierarquização dos espaços que de acordo com a sua importância 

para o Império, fazia-se necessária uma maior seletividade social entre aqueles que 

ocupariam o cargo, no caso da América portuguesa tal distinção fica claro entre as capitanias 

principais e as anexas. Uma das tarefas fundamentais do Império português para a boa 

administração de todas as suas conquistas era a designação de nomes para o exercício de 

funções mais variadas possíveis em seu território no ultramar, principalmente com o 

alargamento e desenvolvimentos deste. As nomeações que exigiam mais cuidados eram 

sobre aqueles cargos que tinham a responsabilidade de se fazer aplicar a vontade da Coroa 

no governo diário de suas conquistas, como os de capitães-mores, governadores e vice-reis. 

Para essas seleções, o perfil esperado do candidato variava de acordo com o lugar em que 

ele fosse atuar e também com as qualidades sociais dele. (CUNHA, 2005). 

A administração colonial portuguesa teve como uma grande característica a 

circulação dos sujeitos na ocupação de cargos, os de governança principalmente878, pelo 

Império. Essa estratégia adotada pela Coroa visava ampliar a capacidade de percepção de 

seus governantes para a diversidade dos problemas enfrentados, entre os ambientes mais 

                                                        
877 Graduando em história pela UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
878 Vale destacar que não apenas os de governança. Percebe-se analisando a documentação que os sujeitos 

com experiências militares também circulavam de forma significativa pelo Império português. . 
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distintos levando em consideração a pluralidade geográfica e cultural de suas conquistas, 

assim como também a semelhança entre eles, para que a partir deste ganho de experiência 

e alargamento de visão, os sujeitos envolvidos nessa circulação pudessem fazer uma melhor 

administração. Segundo Maria de Fátima Gouvêa:  

 

desenvolvia-se, assim, uma maior percepção da diversidade dos problemas 

enfrentados, bem como da similitude de situações e estratégias passíveis de 

uso no exercício da soberania portuguesa em áreas tão distantes e díspares 

entre si. Dessa maneira, tomava também forma um complexo processo de 

hierarquização dos homens encarregados dessa gestão governativa, bem 

como dos espaços geridos.[...] Hierarquizando os homens por meio dos 

privilégios cedidos em contrapartida à prestação de serviços de governo, 

produziam-se múltiplas aspirais de poder, articuladas entre si, viabilizando 

uma governabilidade tão característica da forma como se exercia a soberania 

portuguesa sobre seu Império ultramarino (2001, p.308-309). 

 

Como já foi dito anteriormente, existia uma distinção hierárquica nos cargos 

correspondentes às capitanias principais e as secundárias, ou, capitanias anexas e que essa 

hierarquia refletia na qualidade das pessoas que ocupavam tais cargos em tais lugares. 

Consequentemente, a forma de se escolher um governador geral/ vice-rei e um governador, 

ou capitão-mor era diferenciada de acordo com a importância da capitania. A seleção de 

governador-geral ou vice-rei raramente passava pelo Conselho Ultramarino, e era uma 

matéria exclusiva da “alta política”, que se resumia a longos debates entre o secretário de 

Estado com os membros do conselho de Estado (MONTEIRO, 2001, p. 257) 

O processo de seleção dos governadores das capitanias de menor importância da 

América portuguesa passava por diversas instâncias e consultas. Primeiramente abria-se um 

prazo para a candidatura, depois o Conselho Ultramarino iria analisar os nomes e dispô-los 

em uma lista organizada hierarquicamente para depois mandar para o Rei e assim conseguir 

o despacho régio (MONTEIRO, 2005). A tendência após a Guerra de Restauração foi que os 

cargos de grande importância, sejam eclesiásticos ou de governança, fossem concedidos a 
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pessoas de cada vez maiores qualidade, principalmente no caso dos governos-gerais e vice-

reinados da Índia e do Brasil. 

Ao se pensar nas hierarquias espaciais no império ultramarino português dois 

conceitos são de grande importância para um melhor entendimento da questão, sendo eles 

os de centros e periferias (RUSSELL-WOOD, 1998).  Ao se pensar as posições hierárquicas 

que as capitanias do Rio Grande e a do Ceará ocupavam no período analisado, como 

capitanias anexas à Pernambuco, se consideram que ambas sejam periféricas não apenas 

em relação a Portugal, como também no contexto da América portuguesa, como por 

exemplo, em relação à Pernambuco. Tal posição periférica se consolida de maneira ainda 

mais significativa quando os seus governadores recebem o título de capitão-mor da 

capitania, ao invés de governador, como acontece nas capitanias gerais. 

Analisando as consultas do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para 

o cargo de capitão-mor do Rio Grande na primeira metade do século XVIII, é possível 

identificar um total de sete consultas. Cada uma delas tem em média três a cinco 

opositores879 ao cargo. Como ainda serão analisadas as consultas do Ceará, não será possível 

discutir cada consulta de forma detalhada, por isso, apenas alguns casos mais significativos 

serão abordados nesse texto, como casos de amostra, para que a partir deles, se possa 

chegar a uma conclusão mais geral.  

Na consulta que nomeia Sebastião Nunes Colares (1705 – 1708) ao cargo de capitão-

mor, concorreram ao cargo também Luiz de Sousa Furna, Antônio Rodrigues Colaço,  José 

Porrate de Álvares e Castro e Gabriel da Silva Lagos. Dentre os cinco candidatos, nenhum 

possuía algum título nobiliárquico, apenas experiência militar e, em alguns casos, 

experiência em outros cargos do governo que não eram militares. Sebastião Nunes Colares, 

segundo o seu currículo, possuía uma vasta experiência militar, com mais de 23 anos de 

atuação, atuando nos postos de soldado, alferes ajudante, capitão de infantaria e de navios 

                                                        
879 Opositor é o termo utilizado na documentação para designar aqueles que estavam pretendendo o cargo 

no ato da consulta. 
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e também capitão-mor da capitania do Sergipe. Durante seu período de atuação, passou 

por diversas localidades, como em Goa, Meca, Portugal e Sergipe, mostrando que tinha um 

experiência atlântica. Dentre as diversas atividades realizadas, tem destaque a escolta que 

ele fez do vice rei, Antônio de Mello e Castro, do Brasil a Portugal. O próximo candidato, 

Luiz de Sousa Furna, também possuía uma vasta experiência militar, cerca de 21 anos de 

atuação, todos esses 21 anos na capitania da Paraíba. Ocupou os cargos militares de capitão 

de cavalos e coronel das ordenanças. Além de sua experiência militar, chegou a ocupar 

durante algum tempo os postos de provedor e contador da Fazenda Real, e posteriormente 

ocupou os cargos de juiz de órfãos,  ouvidor e auditor da gente de guerra, todos esses 

cargos na capitania da Paraíba. Outro candidato, Antônio Rodrigues Colaço, serviu em 

Pernambuco durante 23 anos como praça de soldado, alferes de infantaria paga, e capitão 

de ordenança880. Além de ocupar esses cargos militares, foi também procurador do Senado 

da Câmara da vila de Olinda e Tesoureiro da Santa casa de Misericórdia. O quarto candidato, 

José Porrate de Álvares e Castro, serviu durante quatro anos no posto de Capitão de 

infantaria, no terço do Mestre de Campo Manoel Álvares de Moraes Navarro, atuando 

principalmente na chamada Guerra dos Bárbaros881, deslocando-se principalmente entre as 

capitanias da Paraíba e Rio Grande. Finalmente, Gabriel da Silva Lagos possuía cerca de treze 

anos de experiência militar, ocupando os postos de soldado, Ajudante supra e Sargento-

mor na capitania do Sergipe. 

Feita a análise dos currículos desses candidatos, o Conselho Ultramarino colocou em 

primeiro lugar Sebastião Nunes Colares, em segundo lugar Luis de Sousa Furna e em terceiro 

Antônio Rodrigues Colaço, deixando os demais candidatos sem colocação, mostrando dessa 

                                                        
880 Pela descrição do documento, aparentemente Antônio Rodrigues Colaço passou de alferes de infantaria 

paga para capitão de ordenança. Tal mudança de cargo e de tipo de tropa foi uma estratégia adotada pela 

Coroa, que selecionava para os cargos de comando das ordenanças pessoas provenientes do oficialato das 

tropas regulares (MELLO, 2012).   
881 A Guerra dos Bárbaros foi uma série de conflitos entre os povos indígenas e os novos moradores, uma 

longa série de combates que se estenderam por toda a segunda metade do século XVII até as primeiras duas 

décadas do XVIII por todo o norte do Estado do Brasil (PUTONI, 2000).  
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forma que eles não deveriam ser levados em consideração no ato da escolha do rei. Dentre 

os três escolhidos pelo Conselho, eles eram os que possuíam maior experiência militar, e 

tendo alguns  experiências em outros cargos do governo fora da esfera militar, mas vale 

ressaltar que desses três, apenas Sebastião Nunes Colares possuía uma experiência além das 

terras americanas e também foi o único que já tinha ocupado o posto de Capitão-mor 

anteriormente, mostrando neste caso que quando os títulos nobiliárquicos estavam em falta, 

ou seja, quando não se podia avaliar pela qualidade titulada dos indivíduos, a experiência 

militar era o fator determinante na escolha. 

  Na consulta referente à nomeação de João de Barros Braga (1731-1734), participaram 

do concurso João de Barros Braga, João de Teive Barreto de Menezes, José Henrique de 

Carvalho, Miguel de Melo, João da Silva Pereira e Cristovão Dias Castro. Analisando o 

currículo do primeiro, consta ter servido por cerca de 33 anos na capitania do Ceará, nos 

postos de ajudante, capitão de cavalos e coronel da vila de São José. Analisando os seus 

serviços é realmente impressionante a quantidade de feitos que consta no seu currículo. Em 

média cada currículo ocupa cerca de uma página, enquanto o deste indivíduo ocupa oito 

páginas e meia. Dentre os seus serviços, auxiliou no aldeamento de comunidades indígenas, 

levando diversos indígenas a essas aldeias a sua custa; auxiliou nas reformas de algumas 

fortalezas e edificações de igrejas, tirando alguns gastos de sua própria fazenda para 

concretizá-los; ajudou nas despesas para a construção da casa da Câmara da vila de São 

José; participou de batalhas contra grupos de indígenas que se rebelavam contra a Coroa, 

adentrando nos sertões com seus homens e escravos, tudo com muita despesa de sua 

fazenda; na chegada do desembargador Cristóvão Soares Reimão àquela capitania, 

construiu uma casa para ele e os seus oficiais que o acompanham por não ter naquele lugar, 

local apropriado para aquelas pessoas; e muitas outros serviços que não receberão destaque 

nessa análise. O próximo candidato, João de Teive Barreto de Menezes, fidalgo cavaleiro da 

casa real consta ter servido por cerca de 13 anos, na cidade do Funchal e na corte. Ocupou 

os cargos de soldado da corte e de capitão de infantaria. Dentre suas experiências, ganha 
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destaque as diversas vezes que embarcou em comboio a outras embarcações, muitas vezes 

carregando os quintos reais de outras regiões ou então dando segurança ao transporte de 

autoridades governativas. O terceiro candidato, José Henrique de Carvalho, consta ter 

servido por cerca de 22 anos, na Corte, pela Repartição da Junta do Comércio e Armazéns 

da Coroa, e em Pernambuco, mais especificamente em Olinda. Serviu nos postos de praça 

de soldado infante, cabo de esquadra, sargento do mar e guerra, ajudante do número da 

guarnição da cidade de Olinda e capitão de infantaria da mesma cidade. Dentre os seus 

serviços, ganha destaque sua participação na Guerra de Sucessão Espanhola, participando 

de alguns conflitos, e também no comboio que fez dos governadores de Angola e Minas ao 

reino e de várias navegações em proteção à região costeira do Brasil, mostrando-se um 

experiente marinheiro. O próximo candidato, Miguel de Melo, consta ter servido por 18 

anos, na Comarca do Santarém e Angola, nos postos de alferes do terço auxiliar e capitão-

mor do presidio de Caconda, em Angola, provedor da fazenda real e juiz de órfãos daquele 

mesmo lugar. Dentre os seus feitos, destaca-se o seu comportamento na vila angolana, que 

se encontrava em guerra, e segundo seu currículo, o suplicante “agiu com suas máximas 

astucias”. Finalmente, Cristóvão Dias Castro serviu por tempo de 17 anos na região do Trás 

os Montes, nos postos de praça de soldado e sargento supra. Dentre os seus serviços, 

destaca-se a guarnição que fez de algumas regiões da área em que atuava por estarem 

sofrendo ataques do inimigo, e posteriormente avançar junto com suas tropas a corte de 

Madrid, sendo ele mais um candidato envolvido na Guerra de Sucessão.  

 Após a análise dos candidatos, o Conselho Ultramarino votou em primeiro lugar em 

João de Barros Braga, pois possuía muita experiência nos sertões do Ceará e que seus 

serviços foram de grande ajuda à Coroa. Em segundo lugar ficou Miguel de Melo e em 

Terceiro, João de Teive Barreto de Menezes. Outros conselheiros tiveram posições diferentes 

ao segundo e terceiro lugar, no entanto, todos concordaram que João de Barros Braga era 

o mais indicado para o cargo. Nesta consulta, mais uma vez apareceu um candidato nobre, 

ao governo do Rio Grande, que foi o caso de João de Teive. No entanto, apesar de ser uma 



 

858 

 

pessoa com qualidade social, um fator de grande influência no processo de escolha para os 

governantes, sua experiência militar era pequena se comparada aos demais, principalmente 

a  João de Barros, que possuía mais do que o dobro de experiência. Mostrou-se nesse caso, 

mais uma vez a experiência militar como um fator determinante no processo de escolha. 

Agora cabe ressaltar que João de Barros, apesar de sua experiência, deveria ser uma pessoa 

de grande poder econômico e com muita influência naquela região, tendo em vista a 

quantidade de auxílios que ele providenciou a partir de suas próprias custas e também era 

um grande sesmeiro do Ceará, possuindo um total de 13 sesmarias882. Então, apesar de não 

ser uma pessoa com títulos nobiliárquicos, era um militar experiente e com muito cabedal, 

o que deve ter influenciado do forma significativa no processo de sua escolha. 

Na consulta883 que antecede o governo de Pedro de Albuquerque e Melo (1751 – 

1757), se candidataram ao posto Brás Monteiro de Figueiredo, Caetano José de Távora, 

Pedro Correa de Lacerda, Luís Quaresma Dourado, além do próprio escolhido, Pedro de 

Albuquerque e Melo. Observando os serviços do primeiro, consta ter servido na corte por 

tempo de 27 anos, ocupou os postos de Praça de soldado, Cabo de esquadra, Sargento-

supra e do número e Alferes de uma das companhias do regimento de infantaria da 

guarnição da corte. Possuía experiência marítima,  participando de embarcações à costa das 

Minas. O próximo candidato, Caetano José de Távora, possuía uma experiência de 20 anos 

de serviços, todos eles no Reino, no Regimento da Junta e Armada Real. Serviu como Praça 

de soldado, Cabo de esquadra, Furriel-mor e alferes. Assim como o candidato anterior, 

possuía experiência marítima, fazendo comboios a frotas que faziam o percurso que ia de 

Pernambuco ao Reino e também navios que vinham do Rio de Janeiro, Maranhão e Índia. O 

terceiro candidato, Pedro Correa de Lacerda, era um moço fidalgo da casa real, tinha uma 

experiência de 12 anos em serviços prestados como Praça de soldado infante, no Regimento 

                                                        
882 Tal informação pode ser  retirada da Plataforma SILB. A Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-

Brasileiro) é uma base de dados que pretende disponibilizar on-line as informações das sesmarias concedidas 

pela Coroa Portuguesa no mundo atlântico.  
883 AHU-RN, Papeis Avulsos, cx. 06, Doc. 348. 
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do Monteiro-mor do Reino e posteriormente no Regimento da Armada. Dentre os seus 

serviços destaca-se apenas que atuou no comboio da frota que foi ao Rio de Janeiro. Outro 

candidato, Luís Quaresma Dourado, consta ter servido nas capitanias de Pernambuco e 

Paraíba por tempo de 50 anos como Praça de soldado, Cabo de esquadra, Sargento do 

Número, Ajudante-supra e do número, Capitão de infantaria e Capitão da fortaleza do Brum. 

Dentre os seus serviços, destaca-se o bom zelo que teve da dita fortaleza. E por fim, Pedro 

de Albuquerque e Melo, serviu por tempo de 51 anos na capitania de Pernambuco, 

ocupando os postos de praça de soldado pago de uma das companhias da guarnição, 

Capitão de uma companhia do terço volante dos moços solteiros, Sargento-mor do 

Regimento de infantaria da ordenança da vila de Goiana, no de Comissário-Geral da 

Cavalaria em Itamaracá, no de Tenente–coronel da mesma cavalaria e no de Coronel do dito 

Regimento.  

 Com os candidatos avaliados pelo Conselho Ultramarino, em primeiro lugar foi 

escolhido Brás Monteiro de Figueiredo, em segundo Caetano José de Távora e em terceiro 

Pedro Correa de Lacerda. No entanto, essa posição não foi unanimidade entre todos os 

conselheiros, tendo em vista que pelo menos dois conselheiros emitiram posições 

diferentes, tendo um deles escolhido para primeiro lugar, Luís Quaresma Dourado e o outro 

escolhido a Pedro de Albuquerque e Melo. Dentre os candidatos, quem terminou sendo 

escolhido pelo rei para ser o novo capitão-mor do Rio Grande foi Pedro de Albuquerque e 

Melo. Nesse caso pode-se perceber que o rei optou pelo candidato com maior experiência 

em anos de serviço bem como o que ocupou o posto militar de maior graduação, mesmo 

tendo um candidato com título de moço fidalgo entre aqueles que deveriam ser escolhidos. 

É preciso atentar que o que possuía tal título, tinha uma pequena experiência militar se 

comparada aos demais, tanto em anos de serviço como também em postos ocupados, o 

que mostra que o principal critério para essa seleção era a experiência militar.   

Agora analisando os candidatos ao governo do Ceará na primeira metade do século 

XVIII, foi possível observar um total de oito consultas sobre a nomeação para o posto de 
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capitão-mor dessa capitania. Assim como aconteceu com as consultas do Rio Grande, nem 

todas do Ceará serão discutidas detalhadamente nesse texto, apenas algumas mais 

significativas.  

Na consulta884 em que Domingos Simões Jordão (1734-1739) foi nomeado, 

participaram do processo seletivo, além dele, João de Teive Barreto de Menezes e Gaspar 

Ferreira Lima. João de Teive, como já foi visto acima, tinha tentado o mesmo posto para a 

capitania do Rio Grande anos antes, não tendo sucesso nessa empreitada. No seu currículo, 

apesar de constar que ele tinha trabalhado por espaço de 19 anos, é interessante destacar 

que quando tentou o mesmo cargo no Rio Grande, sua experiência relatada era de 12 anos, 

sendo que isso havia sido apenas quatro anos antes dessa nova tentativa, ou seja, nesse 

momento ele deveria está com 16 anos de serviços prestados e não com 19. Com isso pode-

se ponderar que em alguns casos os currículos dos candidatos não eram formados a partir 

de informações muito precisas, abrindo espaço até mesmo para criação de ações realizadas. 

Sua trajetória comparada ao que já foi analisado anteriormente, pouco mudou, apenas com 

a adição de alguns comboios de frotas realizadas a mais. O próximo candidato, Domingos 

Simões Jordão, serviu por tempo de 33 anos nas capitanias de Pernambuco e Bahia, em 

Angola. Ocupou os postos de praça de soldado pago, alferes, tenente de forte, sargento-

mor, Coronel e capitão de infantaria paga . Participou da guerra dos Palmares e foi mandado 

para Angola tendo que se custear sua viagem tanto de ida como de volta. Por fim, Gaspar 

Ferreira Lima, consta ter servido por tempo de 25 anos, ocupando os postos de praça de 

soldado, cabo de esquadra, furriel e alferes, todos eles na província da Beira. Dentre os seus 

feitos, destaca-se sua participação na Guerra de Sucessão espanhola fazendo parte de 

diversas ofensivas durante a guerra.  

Após a análise dos candidatos, o Conselho Ultramarino decidiu por unanimidade 

colocar em primeiro lugar a João de Teive Barreto de Menezes, justificando sua escolha por 

                                                        
884 AHU-CE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 153.  
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ele ter servido bem ao rei e por ele ter foro de fidalgo. Em segundo lugar escolheram 

Domingos Simões Jordão sem apontar à justificativa e em terceiro Gaspar Ferreira Lima, 

também sem justificativa. Nesse caso o rei optou por não seguir as indicações do Conselho, 

e escolheu para ocupar o cargo de capitão-mor Domingos Simões Jordão. Nesse caso, o rei 

optou pelo candidato de maior experiência em anos de serviço bem como aquele que 

ocupou o cargo militar de maior graduação. Importante destacar que as decisões do 

Conselho Ultramarino por vezes se mostram confusas, tendo em vista que em alguns casos, 

para as capitanias analisadas, eles escolhem aqueles que possuem maior experiência militar, 

mesmo quando na consulta aparece algum candidato com foro de fidalgo, o que não foi o 

caso desta consulta. Um dado interessante mostrado ao fim da consulta é a informação de 

que mais uma pessoa havia se candidatado ao posto de capitão-mor, Gabriel da Silva Lago, 

que já havia sido capitão-mor no Ceará, e exatamente por isso o Conselho decidiu que ele 

não poderia ocupar novamente o dito cargo na mesma capitania.  

Na consulta em que Francisco da Costa (1746-1748) foi nomeado885, concorreram 

também ao cargo Luís Quaresma Dourado, José da Costa e Maximiliano da Costa de Oliveira. 

O primeiro candidato, Luís da Costa, teve sua experiência marcada por 38 anos de serviços 

prestados à Coroa, atuando durante esse tempo no Alentejo. Ocupou os postos de praça de 

soldado, cabo de esquadra, sargento-supra e do número, alferes e capitão-mor de Sergipe 

por duas vezes. Participou da Guerra de Sucessão espanhola, sendo preso e levado como 

prisioneiro durante o combate. Após ser solto ainda atuou em diversas embarcações 

fazendo comboios de frotas e depois foi nomeado como capitão-mor da capitania de 

Sergipe. O próximo candidato, Luís Quaresma Dourado, consta ter servido por tempo de 46 

anos nas capitanias de Pernambuco e Paraíba. Ocupou os postos de praça de soldado, cabo 

de esquadra, sargento do número, ajudante-supra e do número, capitão de infantaria e cabo 

da fortaleza do Brum. Interessante de destacar nos seus feitos, é que ele afirma os seus 

                                                        
885 AHU-RN, Papéis avulsos, Cx. 4, Doc. 262. 
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esforços em auxiliar na reforma da fortaleza, “carregando as suas costas as vigas", dando 

destaque nesse caso, não a batalhas que participou, mas apenas de sua suposta dedicação 

em ajudar no que fosse preciso às questões das conquistas.  O terceiro candidato, José da 

Costa, consta haver servido à Coroa por tempo de 23 anos nas capitanias do Rio de Janeiro, 

na Nova Colônia do Sacramento e na capitania de Pernambuco. Ocupou os postos de praça 

de soldado, cabo de esquadra, sargento-supra e do número, alferes e tenente da fortaleza 

do Brum. Dentre os seus feitos, ganha destaque ao registro do ouro que vinha de Minas que 

foi encarregado de fazer com outros soldados. Por fim, o último candidato, Maximiliano da 

Costa de Oliveira, consta ter servido por tempo de 25 anos, ocupando os postos de praça 

de soldado, cabo de esquadra, sargento, alferes  tenente de infantaria, capitão de infantaria 

e sargento-mor. Atuou no reino e nas capitanias da Bahia e do Ceará. Dentre os seus 

feitos destaca-se sua participação na Guerra de Sucessão espanhola, fazendo parte de 

diversas ações ofensivas e defensivas. 

Após a análise dos nomes, o Conselho Ultramarino decidiu indicar para ocupar o 

cargo de capitão-mor do Ceará Francisco da Costa, justificando sua escolha pelo fato dele 

ter sido já capitão-mor na capitania de Sergipe por duas vezes. Em segundo lugar 

escolheram Luís Quaresma Dourado e em terceiro José da Costa. Neste caso, pode se 

perceber que o candidato escolhido não foi o que possuía maior número de anos de serviços 

prestados, mas a diferença nesse ponto não era grande entre ele e o que possuía a maior 

experiência, já que José da Costa possuía 38 anos e o candidato com maior experiência 

possuía 46 e vale salientar que 38 anos é uma quantidade muito expressiva de anos de 

serviços. Outro ponto a se destacar foi a justificativa de que José da Costa tinha sido capitão-

mor por duas vezes em Sergipe como um elemento determinante na sua nomeação, ou seja 

a experiência militar é algo importante, mas a experiência de ocupar esse mesmo cargo foi 

ainda mais fundamental nessa ocasião. Com relação aos demais candidatos, é interessante 

mostrar como o que ficou em terceiro lugar, foi aquele que possuía menos tempo de 

serviços prestados à coroa, ou seja, o mais inexperiente. No que diz respeito a Maximiliano 
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da Costa de Oliveira, o Conselho não o colocou em nenhuma posição, pois o indicou para 

ocupar um outro cargo em uma fortaleza da Bahia.     

Várias foram as consultas analisadas para o Rio Grande e para o Ceará, e observando 

os candidatos que nelas aparecem e suas trajetórias de vida, é notável um percurso em 

comum que a maioria deles seguem. Praça de soldado, cabo de esquadra, sargento-supra e 

do número, alferes e capitão de infantaria, esses eram os postos seguidos por grande parte 

dos candidatos ao governo das duas capitanias, alguns, em bem menor número, 

continuavam e avançavam nessa trajetória, chegando a ocupar os postos de sargento-mor, 

tenente-coronel e coronel. Com relação aos anos de serviço, também foram encontradas 

semelhanças entre as duas capitanias, em ambos os casos, a maioria dos candidatos eram 

militares com muitos anos de experiência, sendo este elemento, juntamente com a 

graduação dos postos militares ocupados, os dois principais fatores levados em 

consideração no ato de escolha daquele que iria ser nomeado capitão-mor dessas 

capitanias. Dessa forma, o perfil dos homens que pretendiam o cargo dessas duas 

espacialidades era muito semelhante, isso muito provavelmente se deve ao fato das duas 

capitanias serem de condições hierárquicas semelhantes, pois eram anexas a Pernambuco e 

consequentemente periféricas ao se pensar no sistema de centros e periferias concebidos 

por Russell Wood. 
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CAPITÃES-MORES DA CAPITANIA OU GOVERNADORES DA FORTALEZA? 

ESPAÇOS-JURISDICIONAIS NA CAPITANIA DO RIO GRANDE (1712-1740) 
 

Marcos Arthur Viana da Fonseca886 

 

A jurisdição foi uma característica essencial do Antigo Regime português e que foi 

amplamente utilizada na administração governamental portuguesa como forma de permitir 

a conexão entre os diversos corpos sociais existentes na administração régia, bem como na 

própria sociedade. A jurisdição também foi utilizada pela Coroa portuguesa na 

administração de suas áreas coloniais, principalmente no Estado do Brasil. Este artigo tem 

por objetivo analisar a jurisdição que os capitães-mores do Rio Grande possuíam e de que 

forma esta administração modificava o espaço na capitania durante a primeira metade do 

século XVIII. 

 

JURISDIÇÃO, ESPAÇOS E REGIMENTOS 

A sociedade e o governo português no Antigo Regime foram caracterizados por um 

caráter corporativo e jurisdicional. Segundo António Manuel Hespanha, o pensamento 

político medieval concebia a sociedade formada por diversos corpos sociais que possuíam 

funções diferentes no conjunto da ordem universal. Cada corpo social, todavia, não era 

dispensável, tornando-se indispensável para o bom funcionamento da sociedade. Esta 

característica corporativa da sociedade ligava-se ao ideal de atuação de cada um desses 

corpos no âmbito do governo. A jurisdição seria a autonomia política-jurídica pela qual esses 

corpos poderiam exercer os seus poderes.887 De acordo com Pedro Cardim, 

                                                        
886 Graduando em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientando da professora 

Carmen Margarida Oliveira Alveal e membro do LEHS (Laboratório de Experimentação em História Social) do 

departamento de História da UFRN.  
887 HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político em Portugal – século 

XVII. Coimbra: Editora Almedina, 1994. p. 299-300; CARDIM, Pedro. Cortes e Cultura Política no Portugal do 

Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 1998. p.20. 
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A possibilidade de acção de cada um desses corpos era condicionada pela 

possibilidade de acção dos demais, e nessas condições a sociedade acabava 

por formar um aglomerado de ordenamentos corporativos justapostos e 

coexistentes, comunicando entre si através de canais jurisdicionais. Pela 

mesma ordem de razões, as fricções e os conflitos ocorriam sempre que um 

dos corpos via a sua área jurisdicional violada ou desrespeitada, e boa parte 

da interacção entre esses grupos corporativos era também regulada por 

instâncias jurídicas.888 

 

Dessa forma, estes diversos corpos possuíam áreas de jurisdição que lhes 

competiam determinada atuação e determinados poderes. Além disto, a jurisdição concedia 

a estes corpos sociais determinados poderes e autoridade sobre espaços específicos, 

transformando a jurisdição em uma forma de criação, determinação e controle espacial. 

Deste modo, por exemplo, o Conselho Ultramarino possuía a jurisdição de todos os assuntos 

relativos ao Ultramar. Esta jurisdição não implicava somente em uma jurisdição espacial 

física, atuação sobre todas as terras da América, África e Ásia, mas também sobre as próprias 

petições, decisões e processos judiciais que envolvessem tais regiões.889 O Conselho 

Ultramarino estabelecia-se assim como um órgão específico para as regiões ultramarinas e 

que criava o seu próprio espaço de atuação em contraposição aos outros órgãos colegiados 

reais, tais como o Conselho da Fazenda ou o Desembargo do Paço. Assim, o Conselho 

Ultramarino era um corpo social, posto que era um órgão real, com uma jurisdição espacial 

que implicava não somente os espaços físicos do Ultramar, mas também as diversas áreas 

de jurisdição que lhe estavam sob alçada, como o governo político, assuntos militares, 

fazendários e eclesiásticos. 

                                                        
888 CARDIM, Pedro. Cortes e Cultura Política no Portugal do Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 1998. 

p.19.  
889 CARDIM, Pedro. “Administração” e “governo”: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo Regime. In: 

BICALHO, M.F.B. (Org.); FERLINI, V.L.A. (Org.). Modos de governar: ideias e práticas políticas no Império 

português. São Paulo: Editora Alameda, 2005. p. 45-69. 
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Ainda sobre a organização espacial do Antigo Regime, Ana Cristina Nogueira da 

Silva afirma que “a tradição e o respeito pelos poderes constituídos [...] eram os critérios 

que, coexistindo embora com outros, mais funcionais relativamente às necessidades da 

administração central, presidiam à divisão do espaço”.890 Deste modo, segundo a autora, o 

espaço refletia a forma como a Coroa, principalmente, relacionava-se com a sociedade 

corporativa portuguesa, garantindo as diversas partes (os corpos sociais), determinadas 

jurisdições e direitos instituídos sobre o espaço. Esta situação levava a uma diversidade de 

circunscrições espaciais, tanto civis como eclesiásticas, no Reino e no Ultramar, bem como 

da “sobreposição das circunscrições administrativas, fiscais e judiciais referentes ao exercício 

dos diversos poderes que, formalmente, coexistiam com a Coroa. Nomeadamente os 

poderes senhoriais e eclesiásticos [...].”891  

Levando em consideração estas noções sobre a jurisdição e os corpos sociais, os 

espaços de jurisdição podem ser vistos como espaços fundamentais de organização da 

própria sociedade portuguesa durante o Antigo Regime, que utilizava este meio como forma 

de permitir o acesso aos diversos corpos sociais de exercerem a sua autonomia político-

jurídica. Desta forma, o espaço-jurisdicional se alinha ao tipo de espaço definido por Yi-Fu 

Tuan como mítico, por funcionar como “um elemento de uma visão do mundo ou 

cosmologia”.892 Segundo Tuan, o espaço mítico, ou visão de mundo, é o espaço estruturado 

cosmologicamente de forma a permitir a compreensão e o encaixe das pessoas no meio 

ambiente ao seu redor. O espaço jurisdicional, de certa forma, assume a forma de uma visão 

de mundo ao transformar-se em um dos principais espaços utilizados pela sociedade 

portuguesa para comunicação política entre os diversos corpos sociais existentes.893 Deste 

                                                        
890 SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O modelo espacial do Estado Moderno: reorganização territorial em 

Portugal nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p. 50.  
891 Idem, p. 51.  
892 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Londrina: Eduel, 2013. p. 112. 
893 A sociedade corporativa deve ser compreendida como uma sociedade que detém resquícios da sociedade 

tripartida medieval. Assim, o rei ocupava a “cabeça” da sociedade e os seus órgãos colegiados, como os 

tribunais e a nobreza, eram os “ouvidos, mãos e braços”. Para mais informações, ver: CARDIM, Pedro. Cortes 
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modo, o esquema corporativo transformava a sociedade inteira em um grande corpo, aonde 

cada membro era fundamental para o seu bom funcionamento, daí a importância das vias 

de comunicação desta sociedade serem realizadas por áreas de atuação, os espaços de 

jurisdição. Assim, o espaço de jurisdição se enquadra como um espaço mítico pois ao se 

associar a característica corporativa portuguesa “considera o corpo humano como uma 

imagem do cosmos”.894   

Na América portuguesa, a jurisdição das autoridades coloniais foi delimitada por 

estatutos ou regimentos, além da legislação extravagante, que instruíam e especificavam os 

limites e as alçadas de cada cargo ou ofício. Foi neste sentido que, segundo Francisco 

Consentino, os “regimentos concedidos aos governadores combinavam instruções que 

procuravam atender a necessidades conjunturais com orientações que eram permanentes, 

e juntamente com as cartas patentes, definiam a própria natureza delegada do ofício”.895 

Deste modo, as leis e os regimentos que definiam os limites dos ofícios ultramarinos tinham 

uma grande importância, pois definiam as áreas de jurisdição das autoridades coloniais, bem 

como os espaços que elas detinham o controle.  

Os espaços de jurisdição definidos pela Coroa por meio dos regimentos ou leis para 

as autoridades administrativas na América portuguesa possuíam um caráter duplo de 

definição. Por um lado, os espaços eram as grandes áreas administrativas que estavam sob 

o governo ou comando de um governador ou capitão-mor. Assim, a Coroa emitiu leis 

específicas em que determinavam quais capitanias estavam sujeitas aos governadores ou ao 

governo-geral. Situação semelhante ocorreu na segunda metade do século XVII, a respeito 

da disputa dos governadores de Pernambuco com o governador-geral acerca da jurisdição 

                                                        
e Cultura Política no Portugal do Antigo Regime. Lisboa: Edições Cosmos, 1998. p.19-22; COSENTINO, 

Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil (Séculos XVI-XVII): ofício, regimento, 

governação e trajetórias. São Paulo: Annablume: Belo Horizonte: Fapemig, 2009. p. 46-48. 
894 TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Londrina: Eduel, 2013. p. 114. 
895 COSENTINO, Op cit., p. 69. 
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das Capitanias do Norte, sobretudo da capitania da Itamaracá.896 Por vezes, os espaços 

detidos pelas autoridades vinham na titulatura dos seus ofícios como forma de demarcar e 

demonstrar a jurisdição que estas autoridades detinham sobre determinados territórios. 

Assim, o governadores de Pernambuco se intitulavam como “governador de Pernambuco e 

capitão-general e mais capitanias anexas”, demostrando que as demais Capitanias do Norte 

estavam sob sua jurisdição política e militar. 

O outro tipo de espaço definido pela Coroa era o espaço jurisdicional de atuação 

destas autoridades. Por meio dos regimentos ou da legislação extravagante, as áreas de 

atuação das autoridades administrativas na América portuguesa eram definidas. Deste 

modo, as autoridades detinham jurisdições específicas sobre certas áreas administrativas, 

como os provedores e os ouvidores que detinham, respectivamente, a jurisdição fazendária 

e judiciária. Outras autoridades detinham uma jurisdição mais alargada devido ao seu status 

superior. No caso dos governadores-gerais, por exemplo, os espaços-jurisdicionais eram 

extremamente largos, permitindo a estas autoridades atuarem em diversas esferas.  Aos 

governadores-gerais era permitido: conceder honras e hábitos das ordens de cavalaria; 

conceder perdões de penas a presos, além de servir como presidente do Tribunal da Relação 

da Bahia; comando das tropas militares e das fortalezas das capitanias; comunicação com as 

câmaras e com os governadores e capitães-mores das outras capitanias.897 Desta forma, 

algumas autoridades detinham um amplo espaço de jurisdição que correspondia a 

importância do seu cargo e da sua qualidade e status. 

Os espaços-jurisdicionais, entretanto, nem sempre foram bem delimitados pela 

Coroa. Em inúmeros casos, algumas autoridades entravam em conflito por causa da 

intromissão jurisdicional em seus cargos. Estes conflitos possuíam diversas razões. Em alguns 

                                                        
896 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos: Aspectos da administração colonial, Pernambuco – 

Século XVII. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1997. 
897 COSENTINO, Op cit., p. 271-303. 
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casos poderiam advir de questões pessoais mal resolvidas entre os ocupantes dos postos.898 

Outras vezes poderiam ocorrer devido a interesses pessoais de um funcionário ou interesse 

de um grupo ligado a este oficial. Muitas vezes os conflitos ocorriam por causa da 

superposição jurisdicional. Nestes casos a responsabilidade recaia mais sobre a própria 

Coroa do que seus oficiais, ao não especificar os limites de jurisdição dos cargos. Porém, 

algumas vezes os conflitos ocorriam por causa dos próprios magistrados, ao fazerem uma 

interpretação própria da lei e seguirem uma orientação divergente da legislação régia.899 

 

CAPITÃES-MORES DA CAPITANIA OU GOVERNADORES DA FORTALEZA? 

O espaço de jurisdição dos capitães-mores do Rio Grande não eram amplos como 

o dos governadores-gerais. Devido a posição periférica que a capitania do Rio Grande 

possuía em relação aos grandes centros econômico-políticos do Estado do Brasil, como 

Salvador e Recife, a jurisdição que os capitães-mores do Rio Grande detinham era 

extremamente limitada.900 Os espaços de jurisdição eram limitados também devido ao 

caráter subordinado que a capitania possuía. Como uma capitania régia, o Rio Grande esteve 

primeiramente subordinado primeiramente ao governo-geral na Bahia, e a partir de 1701 a 

capitania de Pernambuco. Desta forma, o capitão-mor estava subordinado diretamente aos 

governadores-gerais e, posteriormente, aos governadores de Pernambuco.  

A primeira delimitação da jurisdição dos capitães-mores do Rio Grande foi emitida 

não pela Coroa portuguesa, mas sim pelo governo-geral. Em 1660, o vice-rei Dom Vasco de 

Mascarenhas, conde de Óbidos (1663-1667) emitiu o primeiro e único regimento que 

delimitou as áreas de atuação e jurisdição dos capitães-mores. O regimento foi criado pelo 

vice-rei por causa dos “inconvenientes que resultam dos capitães-mores das capitanias 

                                                        
898 SHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da Bahia e seus 

desembargadores, 1609-1751. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
899 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos: Aspectos da administração colonial, Pernambuco – 

Século XVII. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1997. 
900 RUSSEL-WOOD, A. J. R.. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro,1500-1808. Rev. bras. Hist. 

[online]. 1998, vol.18, n.36, pp. 187-250. 
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deste Estado não terem regimentos que sejam iguais e para evitar este prejuízo [...] se 

ocasionarem as dúvidas dos provedores da fazenda real e os ouvidores.”901 Ou seja, o 

próprio vice-rei estava preocupado não somente com a falta de limites específicos da 

jurisdição dos capitães-mores, mas também com o fato de que alguns capitães-mores 

poderiam ter jurisdições que excedessem o seu cargo.  

Dessa forma, o regimento foi expedido em primeiro de outubro de 1663, sendo 

efetivamente instaurado na capitania durante o governo de Valentim Tavares Cabral (1663-

1674). O regimento era composto de 13 capítulos e delimitava os espaços de jurisdição dos 

capitães-mores nas esferas militares e administrativas.  Além disso, o vice-rei considerava 

como “revogadas e extintas quaisquer ordens ou estilos que em contrário se tenham 

observado na dita Capitania, e só este Regimento terá efeito e vigor.”902 Apesar desta ordem, 

o regimento não revogou os estilos e ordens que existiam na capitania, devido a numerosas 

interpretações feitas pelos capitães-mores, a jurisdição dos seus cargos foram mantidas em 

certa medida e alvo de disputas dos governadores-gerais da Bahia e governadores de 

Pernambuco ao longo do século XVII e XVIII.903   

O regimento possuía 13 capítulos e todos eles delimitavam a jurisdição dos 

capitães-mores. Os 5 primeiros capítulos correspondiam a jurisdição militar. O capitão-mor 

era obrigado a visitar a fortaleza, assim que assumisse o governo da capitania, e deveria 

realizar uma inspeção e verificar se havia danos estruturais e falta de armamentos. Apesar 

do capítulo deixar explícito que corresponde ao capitão-mor o zelo sobre a fortaleza, não 

lhe é concedida a autoridade para decidir a compra de munição, armas ou ordenar a 

                                                        
901 Regimento do Conde Vice-rei com que veio o Capitão-mor Valentim Tavares Cabral, a entrar no governo 

desta Capitania. In: LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. Rio de 

Janeiro:Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 85-89. 
902 Idem, p. 89. 
903 FONSECA, Marcos Arthur Viana da. Atritos e conflitos: provimentos de ofícios e sesmarias na capitania do 

Rio Grande (1712-1715). In: V Encontro Internacional de História Colonial, 2014, Maceió-AL. Caderno de 

resumos do 5º Encontro Internacional de História Colonial: Cultura, escravidão e poder na expansão 

ultramarina, século XVI ao XIX. Maceió, 19 a 22 de agosto de 2014.. Maceió: EDUFAL, 2014. v. S/N. p. 831-838. 
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reparação dos danos. Toda a decisão repousa no vice-rei, que deve receber o parecer do 

capitão-mor com a sua opinião.904 Desta forma, apesar do ofício de capitão-mor ser um 

cargo militar, ele não detinha plena jurisdição sobre a Fortaleza dos Reis Magos, 

transformando-se em um espaço em que ele não detinha total poder. Do mesmo modo, em 

caso de invasão estrangeira ou guerra contra os indígenas, o capitão-mor perderia o 

governo da capitania em detrimento do oficial militar de patente mais alta que viesse 

socorrê-la. 905 Esta situação acabou acontecendo durante o governo de Bernardo Vieira de 

Melo (1695-1701), ocasionado entre os atritos do capitão-mor e do mestre-de-campo do 

Terço do Açú, Manuel Álvares de Morais Navarro, pelo comando militar na capitania em 

plena Guerra dos Bárbaros.906 Assim, o espaço de jurisdição dos capitães-mores era 

extremamente limitado, mesmo sendo na esfera militar, a qual o próprio título do cargo 

pressupunha que ele possuísse larga jurisdição dentro da capitania.   

Os outros 8 capítulos ordenavam a jurisdição administrativa que os capitães-mores 

possuíam na capitania e a sua relação com outros poderes e instituições. Com relação aos 

provimentos de ofícios, os capitães-mores não podiam fazê-lo de forma definitiva, mas 

somente de forma interina até a patente ser confirmada pelo vice-rei ou governador-geral. 

A mesma situação ocorria com as patentes militares. Com relação a doação de sesmarias, os 

capitães-mores estavam proibidos expressamente de conceder qualquer terra, mas somente 

informar ao governador-geral ou o vice-rei sobre a terra solicitada.907  Assim, a jurisdição 

administrativa era extremamente reduzida, estando boa parte das funções concentradas no 

governador-geral ou no vice-rei. Esta situação permaneceu ao longo do século XVIII quando 

                                                        
904 Regimento do Conde Vice-rei com que veio o Capitão-mor Valentim Tavares Cabral, a entrar no governo 

desta Capitania. In: LEMOS, Vicente de. Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte. Rio de 

Janeiro:Typografia do Jornal do Commercio, 1912. v. 1.p. 85. 
905 Idem, p. 86-87.  
906 SILVA, Tyego F. O sertão do capitão e do paulista: a bipolarização do poder no sertão do Rio Grande 

colonial (1695-1700). IN: XXVII Simpósio Nacional de História – Conhecimento Histórico e diálogo social, 2013, 

Natal-RN. Anais Eletrônicos – XXVII SNH 2013, 2013. 
907 Idem. P. 87-88. 
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a capitania foi anexada ao governo de Pernambuco. Por meio da ordem régia de 9 de maio 

de 1703, a Coroa confirmou a os capitães-mores estavam subordinados a Pernambuco com 

a mesma jurisdição que possuíam sobre provimentos de ofícios e concessões de sesmarias, 

que então eram um pouco mais flexíveis devido a interpretações jurídicas feitas pelos 

capitães-mores, quando estavam subordinados a Bahia.908  

Esta situação diminuía os espaços de jurisdição e atuação que os capitães-mores 

possuíam dentro da capitania. A administração estava fortemente centralizada nas figuras 

externas a capitania, governador-geral da Bahia ou o governador de Pernambuco, e na 

administração militar o capitão-mor não detinha o supremo comando sobre as forças 

militares dentro da capitania. Esta situação talvez tenha levado a que os capitães-mores no 

século XVIII passassem a afirmar a sua jurisdição por meio da titulatura do seu cargo. Deste 

modo, nós temos a seguinte titulatura presente na primeira metade do século XVIII: 

                                                        
908 AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, D. 81. 

Titulatura dos capitães-mores do Rio Grande (1715-1751) 

Capitão-mor Titulatura 

Domingos Amado 

(1715-1718) 

Domingos Amado Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e 

Governador da Fortaleza dos Santos Reis Magos da Barra desta 

Cidade por Sua Majestade que Deus guarde. 

Luís Ferreira Freire 

(1718-1722) 

Luís Ferreira Freire Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e 

governador da Fortaleza dos Santos Reis por Sua Majestade que 

Deus guarde. 

José Pereira da Fonseca 

(1722-1728) 

José Pereira de Fonseca Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e 

governador da Fortaleza dos Santos Reis Magos por Sua 

Majestade que Deus guarde. 

Domingos de Morais 

Navarro (1728-1731) 

Domingos de Morais Navarro Capitão-mor da Capitania do Rio 

Grande e Governador da Fortaleza dos Santos Reis Magos por Sua 

Majestade que Deus guarde. 

João de Barros Braga 

(1731-1735) 

João de Barros Braga Capitão-mor da Capitania do Rio Grande e 

Governador da Fortaleza dos Santos Reis Magos da Barra da 

Cidade do Natal por Sua Majestade que Deus guarde. 
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A titulatura dos capitãe-mores ao longo da primeira metade do século XVIII 

modificou-se, o que pode indicar por parte dos capitães-mores um tentativa de afirmação 

da sua jurisdição espacial. Assim, entre os governos de Domingos Amado (1715-1718) até o 

de João de Barros Braga (1731-1735), um período de 20 anos, todos os capitães-mores se 

intitularam nas cartas de sesmaria, provisões e patentes militares como “Capitães-mores da 

capitania e governadores da Fortaleza dos Santos Reis Magos”. Esta titulatura pode indicar 

que todos estes homens queriam afirmar a jurisdição militar que eles possuíam além da 

administração civil. Os capitães-mores não eram somente os administradores militares da 

capitania, mas eles também governavam de facto a Fortaleza dos Reis Magos. Um 

contraponto ao primeiro capítulo do regimento do conde de Óbidos que retira a jurisdição 

de decisões sobre a fortaleza.  

Com o governo dos dois últimos capitães-mores da primeira metade do século XVIII, 

entretanto, ocorre uma mudança na titulatura. João de Teive Barreto de Meneses (1735-

1739) e Francisco Xavier de Miranda Henriques (1739-1751) não se intitulam mais como 

“Governadores da Fortaleza dos Reis magos”, mas somente como “Capitães-mores da 

Capitania”. Esta mudança de titulatura talvez indique que estes dois capitães-mores 

passaram a entender que o governo da fortaleza já fazia parte da sua jurisdição espacial e 

que não era necessário reafirmá-la. A mudança ainda pode significar uma estratégia de 

afirmação da jurisdição por meio da reunião de todos as áreas de atuação por meio de um 

João de Teive Barreto 

de Meneses (1735-1739) 

João de Teive Barreto e Meneses Fidalgo da Casa de Sua Majestade 

Capitão-mor e governador da Capitania do Rio Grande pelo dito 

Senhor que Deus guarde 

Francisco Xavier de 

Miranda Henriques (1739-1751) 

Francisco Xavier de Miranda Henriques Moço Fidalgo da Casa de 

Sua Magestade Cavaleiro Professo na ordem de Cristo Capitão-mor 

da Capitania do Rio Grande. 

Fontes: Fundo documental do IHGRN. Caixa 01 de cartas e provisões do Senado da Câmara. 

Livro 6 de cartas e provisões do Senado da Câmara (1713-1720); Livro 7 de cartas e provisões do Senado 

da Câmara (1720-1728); Livro 17 de cartas e provisões do Senado da Câmara (1728-1736); Livro 8 de 

cartas e provisões do Senado da Câmara (1738-1743). 
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único título, de modo a não enfraquecer a jurisdição do cargo como um todo. Assim, ao 

invés de ser capitão-mor e governador da fortaleza, o cargo passar a ser somente o de 

capitão-mor, que inclui na sua jurisdição o governo da Fortaleza dos Reis Magos. A mudança 

da titulatura pode estar ligada ainda aos conflitos ocorridos entre o capitão-mor, João de 

Teive, e o governador de Pernambuco, Duarte Sódre Pereira Tibão (1727-1737), acerca da 

construção de quartéis militares e de uma casa para guardar pólvora na cidade do Natal.909 

Dessa forma, a titulatura pode servir como um meio de resguardar a jurisdição dos capitães-

mores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A jurisdição espacial foi uma importante elemento da administração do Antigo 

Regime português. Foi por meio deste mecanismo que administração colonial foi 

implementada na América portuguesa. A jurisdição, contudo, permitia que ocasionalmente 

conflitos ocorressem entre diversas autoridades, motivadas por interpretações erradas ou 

pessoais da lei ou por disputas de poder. A delimitação dos espaços de jurisdição das 

autoridades também foi extremamente importante para definir centros e periferias 

administrativas, a quais grandes áreas e capitanias estavam subordinadas a outros. O caso 

da capitania do Rio Grande exemplifica todas estas situações. A delimitação do espaço 

jurisdicional do capitão-mor tornava o ofício extremante limitado nas suas área de jurisdição 

e dependente de outros centros de poder exteriores a capitania, como o governador de 

Pernambuco. Esta organização permitia que os conflitos de jurisdição fossem frequentes, 

seja por parte dos governadores e capitães-mores que disputavam o poder, seja por parte 

da Coroa, ao não delimitar restritamente estes espaços.  

 

                                                        
909 FONSECA, Marcos Arthur Viana da . Contenda da pólvora: jurisdição e poder no Rio Grande setecentista 

(1737). In: V Encontro Nacional de História da UFAL, 2013, Maceió. Anais do V Encontro de História: A Invenção 

do Brasil - Cultura, Escravidão, Mestiçagens, 2013. v. 1. p. 49. 
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LUGARES SOLENES, PODERES EM CONFLITOS: AS DISPUTAS POR 

ESPAÇOS NA PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO DA CIDADE DO NATAL 

(SEGUNDA METADE DO SETECENTOS) 
 

Hanna Gabrielle Gomes Bezerra910  

 

INTRODUÇÃO 

  Segundo Ronald Jose Raminelli, para garantir o vínculo entre o centro do Império e 

as periferias, o Império Português utilizava artifícios, como a concessão de benefícios 

(cargos, postos, ofícios), que pudessem estabelecer uma maior ligação, viabilizando assim o 

domínio do Rei português sobre os seus vassalos na América Portuguesa.911 Seguindo essa 

perspectiva, as festividades realizadas no espaço urbano da colônia apresentavam-se 

também como um importante instrumento de afirmação da extensão do Império português, 

em que eram recriados os padrões metropolitanos. Assim, além das festas tornarem-se um 

espaço de representação do poder do Império, quem as organizava acabam por ter 

estabelecidas uma função social e política. 

    Este trabalho tem como base analisar a importância conferida ao espaço de vivência 

que permeavam as festividades na capitania do Rio Grande, no século XVIII. Levando em 

consideração a condição de capitania periférica atribuída ao Rio Grande ainda no início do 

século XVIII, com a instituição da Carta Régia de 1701, sujeitando-a ao Governo de 

Pernambuco912.  

     A historiografia evidencia a realidade encontrada na colônia portuguesa como 

distinta da apresentada na metrópole. Tanto nos aspectos socioculturais, quanto nos 

                                                        
910Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A autora também integra o 

Laboratório de Experimentação em História Social (LEHS) do departamento de história da UFRN. E-mail: Hanna-

uf11@hotmail.com. Trabalho orientado pela professora doutora Carmen Margarida Oliveira Alveal, professora 

adjunta do departamento de História da UFRN. 
911 RAMINELLI, 2008, p.21. 
912 LYRA, 3. Ed. 2008.  
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econômicos. Paulo Possamai, ao escrever sobre os festejos reais na Capitania do Rio Grande 

no século XVIII destaca as dificuldades em se conseguir verbas para a realização dos festejos, 

por ser considerada uma capitania periférica do Império Ultramarino Português913.  Sendo 

então, papel do Senado da Câmara prover os subsídios necessários para a realização das 

mesmas.914  

     Diante de tal realidade, percebe-se que assim como no reino português, as festas 

eram um instrumento utilizado na sociedade colonial. No entanto, sua organização era 

adequada de acordo com as possibilidades da localidade na qual se realizava. Para Cascudo, 

as festas na cidade do natal no setecentos “[...] eram as mesmas em essência litúrgica, 

espiritual, intencional. Mas o ambiente mudara e a fisionomia das festas, insensivelmente, 

era outra [...]915.  

   Nesse estudo, estarão aqui tratados acontecimentos ocorridos na chamada Procissão 

da Ressurreição, uma das solenidades presentes no período da Semana Santa na cidade de 

Natal no século XVIII. A partir dos documentos consultados, em especial as cartas e 

provisões do Senado da Câmara do Rio Grande, percebe-se o registro de outras celebrações 

além da Procissão da Ressurreição, como as de São Francisco de Borja, Nossa Senhora do 

patrocínio, São Sebastião, Corpo de Deus,e a do Anjo Custódio916, as quais integravam as 

celebrações litúrgicas na cidade do Natal. 

  De acordo com Cascudo (1999), a semana santa apresenta-se como a celebração 

litúrgica de mais proeminência na cidade de Natal. Comparada com outras, o cerimonial que 

                                                        
913 POSSAMAI, 2013, p.125-140. 
914 Para ver trabalho sobre a Câmara de Natal ver ALVEAL (2013) e BARBOSA (2014). 
915 CASCUDO, 1999, p.117.  
916 Tais festividades encontram-se referidas nos Livros de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal. 

In: Sumário dos índices dos Livros de Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal e das Sesmarias 

Urbanas (1702-1826). 
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permeava tal celebração era revestido de devoção e dedicação para a realização do festejo 

litúrgico. A partir de sua concepção, a semana santa é retratada como sendo:  

 

[...] a festa de mais impressionante grandeza litúrgica, com os cortejos, cantos, 

e sugestões que duravam a vida inteira. Quarta-feira de Trevas, Quinta-feira 

Maior, Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, Domingo da Ressurreição 

estavam ligados à vida social, no plano mais íntimo, medular, da população917.  

  

 Leva-se em consideração que o ideário religioso católico foi de grande importância 

para a afirmação das bases do Estado Português no seu processo de conquista.  Dentre as 

estratégias utilizadas para esse objetivo tem-se o estabelecimento das instituições 

eclesiásticas nas cidades e vilas (Dioceses, Freguesias e as Prelazias), bem como, as 

manifestações públicas de fé, como as missas e procissões, as quais visavam justamente a 

adesão popular a esses atos de fé promovidos pela Igreja e pelo poder local.918  

 As solenidades no Brasil colonial dividiam-se entre as comemorações ligadas à 

Coroa, as chamadas reais ou extraordinárias , como as celebrações de nascimento, 

casamento, ou morte dos monarcas, e as de caráter religioso de acordo com o calendário 

litúrgico católico, as ordinárias ,das quais segundo Mary Del Priore tem-se  “[...] as festas do 

Senhor (Paixão de Cristo e demais episódios de sua vida) e os dias comemorativos dos 

santos (apóstolos, pontífices, virgens, mártires, Virgem Maria, e padroeiros”.919  

   Era competência do Senado da Câmara promover os recursos necessários para a 

realização das festividades nas cidades coloniais. Segundo Maria Fernanda Bicalho, as 

Câmaras Municipais Ultramarinas representaram também de forma medular as demandas 

dos colonos.920 Seguindo essa concepção, Avanete Pereira Souza em seu trabalho sobre a 

                                                        
917 Ibidem, 1999, p.119. 
918 SOUZA, 2013.  
919 PRIORE, 1994, p.13. 
920 BICALHO, 1998 ,v. 18, p. 251-280,. 
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Câmara de Salvador apresenta o papel da Câmara como “a principal responsável pelo 

estabelecimento da ordem e gerenciamento das cidades e vilas do Império Português”.921 

   Não limitando-se a função de administrar e organizar o meio urbano, as Câmaras 

assumiam a tarefa de cuidar da disseminação da fé católica nas cidades e vilas da América 

Portuguesa.   Dessa forma, percebe-se que o papel conferido às Câmaras era bastante amplo 

dentro da sua localidade, uma vez que não limitava-se apenas a uma administração política, 

mas também do social.  

   Na capitania do Rio Grande, verifica-se por meio dos “Termos de Vereação da Cidade 

do Natal” do século XVIII922, que são recorrentes ordenações procedentes do reino 

português para os oficiais camarários realizarem, bem como participarem as festividades, 

fossem elas de caráter religioso, ou celebrações reais.  Como discorre Gomes (2008), o intuito 

das festividades sejam reais ou religiosas, era o de assegurar a manutenção do poder real 

no domínio ultramarino português.923  

 Nesse sentido, acabava-se por se produzir no meio urbano colonial o sentimento de 

pertencimento a partir das celebrações, as quais atuavam como um forte simbolismo de 

vassalagem ao rei e a fé católica. Ademais, esse sentimento promovia também uma 

legitimidade às instituições locais. 

  Conforme observa Beatriz Catão Cruz Santos, estudando a organização da festa de 

Corpus Christi a autora identifica a incumbência da Câmara em organizar tal festejo, na 

América Portuguesa, assim como ocorria em Portugal. Convém ressaltar a relevância que 

era instituída na presença do Senado da Câmara fazer parte, não apenas da organização, 

como também da participação na festividade.924 Essa participação do Senado da Câmara 

equivalia a presença do Rei, afinal essa instituição, bem como a Igreja, as Provedorias eram 

                                                        
921 SOUSA, 2013, p.43. 
922 Catálogo dos Termos de Vereação da Câmara da Cidade do Natal, entre os anos de 1711-

1798...Documentos 0563,0610, 0637,0649,0650,0651 ,1983, 3028. 
923 GOMES, 2008, v. 13, p. 3. 
924 SANTOS, 2005. 
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instituições político–administrativas que foram criadas na Colônia com o objetivo de 

representar a extensão do reino português, na medida em que buscava-se uma centralização 

do poder monárquico na América Portuguesa.925  

 

FESTA E SOCIABILIDADE NA NATAL SETECENTISTA 

   Bastante significativa, a procissão era uma das manifestações públicas mais 

populares na América Portuguesa, simbolizavam tanto um espaço de socialização, quanto 

um de hierarquia social.926 Nesse contexto, a cidade ganha destaque e importância, 

sobretudo quando o espaço urbano envolve os cortejos e procissões. Verifica-se essa 

concepção, a partir do pensamento de Renata Araújo (1990) apud SANTOS (2005)927:   

 

[...] A cidade é mais “pública”, mais urbana onde ela é percorrida por todos. A 

cidade vivida nos cortejos e procissões é também a cidade vista nessas 

caminhadas. A apreensão do visual urbano é grandemente influenciada pelo 

percurso.  Como bem notou Munford ‘a chave da cidade visível acha-se no 

cortejo em movimento’. 

   

Segundo Fernando lemes lobo, as relações de poder encontradas no âmbito urbano 

da cidade colonial são entendíveis a partir dos embates políticos ambientados nessas 

localidades.  Nesse sentido, os conflitos permitem uma visão ampliada sobre as estratégias 

e as motivações que entrelaçam as formas de poder estabelecidas na cidade colonial.928  

Era comum no Reino Português, bem como na América portuguesa a existência de 

conflitos de precedência, em que determinadas prioridades eram disputadas por 

autoridades locais das cidades. É interessante perceber essa questão, conforme Santos 

(2005) retrata na sua obra O corpo de Deus na América, uma situação de conflito na procissão 

da real festa do Corpo de Deus em 1795, no Pará. Como decisão, o Senado da Câmara havia 

                                                        
925 MENEZES, 2006, v. 14, p. 11-26. 
926 CAMPOS, 2003.  
927 Ibidem, 2005, p.69. 
928 LEMES, 2012 ,v. 32, p. 59-81. 
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proferido ao Governador e Capitão General do Estado o direito de “pegar nas varas do 

Pálio929” durante a dita procissão.930 Entretanto, essa decisão incidiu no antigo ritual já 

consagrado pelos Reverendos como beneficiários de tal regalia, o que gerou uma 

insatisfação pelos mesmos.  

  Compreende-se que essa insatisfação decorria da distinção mantida entre o campo 

religioso e leigo. Além de ser perceptível que, apesar da procissão fazer parte de um ritual 

eclesiástico, era realizada no espaço externo da Igreja, envolvendo-se com elementos 

seculares.931  

   Com base na análise das cartas e provisões do Senado da Câmara do Rio Grande, 

constatou-se que na segunda metade do século XVIII ocorreram conflitos de procedência 

entre autoridades locais na cidade do Natal. Dentre estes, tem-se o ocorrido entre o Senado 

da Câmara e o Provedor mor, ambos da Capitania do Rio Grande. Quando em 1758, os 

oficiais do Senado da Câmara, escreveram ao Governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo 

da Silva informando-lhe sobre o ocorrido na Procissão da Ressurreição desse dito ano, em 

que sucedeu um conflito entre estes e o Provedor da Fazenda Real, Dionísio da Costa 

Soares em relação “[...] a competência do lugar que nela pertencia levar o Provedor 

Mor da Fazenda Real desta Capitania [...]932”.   

 Os oficiais não aceitando a interferência do Provedor Mor na procissão 

alegaram que o local “[...] logo atrás do Palio lhe não pudesse iguales [ilegível] 

pessoa alguma [..]”933.  A justificativa utilizada por estes foi a de salientar que o local 

atrás do pálio já pertencia aos oficiais do Senado da Câmara, e pediram  que “[...] o 

                                                        
929 “He hum tecido de lãa muyto branca que se poe sobre a vestimenta, & cerca os hombros[...]”. (Bluteau, 

1712-1728, p.204). Tal utensilio é considerado uma vestimenta utilizada pelos arcebispos, no entanto em 

cortejos e procissões é uma cobertura sustentado por varas.   
930 Ibidem, 2005, p.102. 
931Idem, Ibidem,2013. 
932 Carta do Senado da Câmara do Rio Grande ao Governador de Pernambuco. Carta de provisões, Livro 10, p. 

110v, 1758. 
933 Carta do Senado da Câmara do Rio Grande ao Governador de Pernambuco. Carta de provisões. Op.cit. 

p.111. 
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seo Juiz advertisse e [recomenda] [ilegível] procurasse outro lugar [...]934”. Provavelmente 

o juiz mencionado seria o Juiz ordinário pertencente ao Senado da Câmara, pediu -

se assim para que o Provedor Mor da Fazenda fosse informado e pudesse dessa 

forma reconhecer o lugar a que lhe competia.  

 Dentre a hipótese possível de se explorar nesse estudo, pode-se elencar a de 

que essa disputa seria principalmente pelo local privilegiado atrás do pálio, 

possivelmente reservada para membros de importância. Como já foi dito 

anteriormente, a cidade torna-se mais pública, e urbana quando é percorrida. Dessa 

forma, na medida em que o cortejo percorre a cidade, ele também torna-se público 

e visível, presume-se que os seus participantes, em especial as autoridades locais 

agucem a sua visibilidade.  Merece ressaltar, que tais conflitos fossem por sua vez 

fundamentados pela busca de uma legitimidade, de status perante a sociedade.  

Nota-se que, a partir do caso apresentado, pode-se perceber como as relações na 

sociedade colonial eram revestidas de tensões, principalmente pela estrutura que as 

configuravam. No entanto, nesta de disputa entre os oficias do Senado da Câmara e o 

Provedor não encontrou-se no decorrer da pesquisa carta do Governador em resposta às 

reclamações dos oficiais, sendo assim não foi possível identificar qual a posição do mesmo 

em relação ao evento ocorrido na procissão.  

   Ainda nesse sentido, cabe observar que, tais relações sociais conturbadas, 

encontradas no ambiente das celebrações não limitavam-se ao espaço urbano, envolvendo 

autoridades locais leigas. Ao contrário disso, nota-se a existência de conflitos de precedência 

entre autoridades leigas e religiosas, como já demonstrado no exemplo trabalhado por 

Santos (2005)935.  

                                                        
934 Carta do Senado da Câmara do Rio Grande ao Governador de Pernambuco. Carta de provisões. Op.cit. 

p.111. 
935 Idem, Ibidem,2005. 
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Dessa forma, convém ressaltar, que a partir dos documentos avulsos do Rio Grande 

do Norte do Arquivo Histórico Ultramarino, foi possível constatar também a existência de 

tensões dessa categoria entre autoridades eclesiásticas e leigas ainda na segunda metade 

do setecentos na cidade do Natal. Em carta datada de 1º de Fevereiro 1798 ao Ministro do 

Reino, D. Tomás Teles da Silva, o Provedor da Fazenda Real do Rio Grande do Norte, António 

Carneiro de Albuquerque Gondim, reclamou do Vigário Feliciano José Dornelas a retirada 

de sua cadeira da Igreja Matriz da cidade que sempre pertenceu aos Provedores: 

 

[...] em occazião de Solene festivid.e [festividade] tirar da Igreja a Cadeira Raza 

do meo assento, sempre costumado aquî, na Cid.e [cidade] da Parahîba, e 

Pern.co [Pernambuco]; e humilhado Suplico a V.Exa [vossa excelência] a 

esmolla do Despacho pa [para] cessar o impeto, e odiozasviolencias do d.o 

[dito] Parocho, e pa [para] a tranquilide [tranquilidade] na fra [freguesia] de q. 

[que] abuza [...]936. 

 

   Conforme ressaltado, a ação foi considerada uma “humilhação” ferindo a autoridade 

do dito Provedor. Convém observar também, que a conduta do Vigário acabou por lesionar 

não apenas a autoridade do Provedor, mas também a instituição a que fazia parte, uma vez 

que como já foi referido anteriormente, as celebrações, quaisquer que fossem, no âmbito 

religioso ou leigo, promoviam um sentimento de pertencimento, e com isso legitimavam às 

instituições locais, favorecendo uma maior visibilidade no campo social.  

  Em carta do mesmo ano, António Carneiro de Albuquerque Gondim justifica sua 

insatisfação acerca do ocorrido na Igreja à Rainha D. Maria I, enfatizando que “Esta violencia 

me tem impedido de hir áMatrîz em quanto não for dada a providencia devida aos meos 

cargos, idade, e graduação de Lei.do [Letrado] na Faculde [faculdade] dos Sagrados Canones 

pela Universide [Universidade] de Coimbra[...]937”.  A partir do trecho apresentado, pode-se 

perceber na justificativa do Provedor o expressivo destaque para os seus atributos, sendo 

                                                        
936 AHU-RN, Documentos avulsos, Cx. 8, D. 495. 
937 AHU-RN, Documentos avulsos, Cx. 8, D. 496. 
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ele letrado, com o cargo de Provedor da Fazenda Real, o mesmo tenta evidenciar sua 

relevância como membro da cidade do Natal.  Com base nisso, é notório novamente como 

a disposição em sociedade é importante para essas autoridades. 

  Como destacado, é indiscutível a articulação entre esses dois campos, o eclesiástico 

e o leigo, nas festividades no período colonial. No entanto, é visível a busca por uma 

legitimidade social entre esses dois espaços, como evidenciado na ocorrência apresentada 

entre o vigário da Igreja Matriz, Feliciano José Dornelas e o Provedor da Fazenda Real na 

cidade do Natal, António Carneiro de Albuquerque Gondim. Nesse caso, Seguindo a 

perspectiva de   Santos (2005)938, esses conflitos ocorriam, principalmente pela intenção das 

autoridades eclesiásticas em direcionarem limites a jurisdição leiga da colônia. Portanto, com 

o objetivo de tentar distinguir as cerimônias realizadas no templo a das ruas. 

  Diante dessas considerações, compreende-se que os conflitos de precedência foram 

comuns na América Portuguesa. Evidenciados ao longo deste trabalho, pelas divergências 

entre as autoridades locais da cidade do Natal. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    Composta por uma sociedade hierarquizada, era no meio urbano que buscava-se 

uma legitimação de autoridade por parte das elites locais da cidade, e com isso favoreciam 

o desenvolvimento de conflitos de poder. No que tange aos casos analisados, percebeu-se 

que quando fala-se em disputas por espaço, não é referir-se apenas a um local a ser 

ocupado.   

Ao contrário dessa afirmação, o local será compreendido como um lugar que possui 

valor para os sujeitos que dele fazem parte. Seguindo essa perspectiva, analisou-se esses 

conflitos por espaço, a importância conferida pelos sujeitos atuantes, e como por meio da 

disposição dessas autoridades, tanto no cortejo da procissão, quanto na cadeira reservada 

                                                        
938 Ibidem,2005. 
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dentro da Instituição religiosa propiciam a legitimação da autoridade, e consequentemente 

de sua instituição diante da sociedade.  
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UMA VIAGEM DE MARINHEIROS: O COTIDIANO DO NAVIO NEGREIRO 

 

Suelly Araújo de Souza939 

Larisse Santos Bernardo940 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desse artigo é compartilhar uma experiência vivida em sala de aula por 

nós graduandas do curso de História, enquanto bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), numa turma de 2º ano do ensino médio no Centro 

Educacional José Augusto, localizada na cidade de Caicó/RN.  

O planejamento da nossa atuação nas escolas se dá através de reuniões semanais 

ministradas pelos coordenadores do programa e com a presença dos outros 30 bolsistas 

contemplados pelo projeto, onde discutimos assuntos relacionados ao projeto em si, 

assuntos esses que vão desde a elaboração das oficinas, até os resultados obtidos pelas 

mesmas, a participação em eventos, as produções acadêmicas, etc. Através dessas reuniões 

                                                        
939 Graduanda em História Licenciatura pelo CERES/UFRN, Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID/CAPES e orientada pelos professores Dr. Antônio Manoel Elíbio Junior e Dra. 

Jailma Maria de Lima. suely_souza94@hotmail.com 
940 Graduanda em História Licenciatura pelo CERES/UFRN, Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID/CAPES e orientada pelos professores Dr. Antônio Manoel Elíbio Junior e Dra. 

Jailma Maria de Lima. larissesantosbernardo@yahoo.com.br 

 

mailto:suely_souza94@hotmail.com
mailto:larissesantosbernardo@yahoo.com.br
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somos acompanhados por nossos coordenadores, como forma de garantir um bom 

funcionamento do programa.   No inicio das atividades de cada semestre somos dividimos 

em grupos de no mínimo seis pessoas e esses grupos por sua vez, são distribuídos entre as 

escolas contempladas pelo programa, para facilitar e melhorar nosso trabalho. Uma vez nas 

escolas, somos acompanhados pelos professores que atuam na rede de ensino básico, 

supervisores do programa e formulamos juntos um plano de atuação. Com eles 

determinamos os temas que serão trabalhados nas oficinas e realizamos a leitura de textos 

sobre ensino de história.  

Com os temas em mãos, partimos para reuniões do grupo de bolsistas para a 

confecção dos planos de aula e discussão dos conteúdos, metodologias e recursos que serão 

trabalhados com os alunos e construímos um cronograma contendo as atividades que serão 

cumpridas pelo grupo ao longo do semestre. Um dos nossos objetivos básicos e sempre 

buscar introduzir na sala de aula metodologias e recursos didáticos diversificados, que por 

sua vez estão sendo muito discutidas no meio acadêmico e na atualidade, como forma de 

chamar a atenção do aluno para os conteúdos abordados e incitar a sua participação na aula 

despertando seu gosto pela História através de métodos que se aproximam da realidade do 

mesmo.  Assim, procuramos nos desprender dos métodos tradicionais utilizados. Utilizamos 

aqui o termo tradicional não no sentido de desmerecer o trabalho do professor titular, pois 

entendemos que eles, assim como nós, não trabalham com uma só turma nem dispõe da 

mesma quantidade de tempo.  

Após esse processo inicial do planejamento e preparação, apresentamos para os 

nossos coordenadores o que decidimos em nossas discussões de grupo, preocupados com 

a clareza dos conteúdos, com as escolhas dos métodos e com a seriedade do nosso trabalho. 

Visando uma aula bem elaborada e que apresente cuidado na explanação dos temas, 

sugerimos nessas apresentações a interferência dos coordenadores, eles por sua vez, vão 

sugerindo modificações nos planos e bibliografias como complementação para que no final 

obtenhamos bons resultados.  
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INTERVENÇÃO  

No dia 25 de agosto, data marcada para a intervenção que pretendemos relatar aqui, 

chegamos cedo à escola para preparar a sala com os nossos materiais e nos organizar. 

Também conversamos com alguns dos alunos que já estavam na sala, esperando o início de 

nossas atividades, eles relataram que gostam da nossa presença, por que as aulas se tornam 

mais divertidas e diferentes do que vivenciam todo dia na sala de aula. 

 A professora estava trabalhando o período colonial brasileiro e havia sugerido que 

trabalhássemos com o tema relacionado à escravidão africana aqui no Brasil. A partir disso 

resolvemos trabalhar com a questão do tráfico negreiro, especificamente o processo de 

retirada dos negros do continente africano e seu transporte até a chegada deles em terras 

brasileiras nos tombeiros. Ou seja, visualizando esse período da história brasileira 

buscaremos problematizar como se comportavam os navios que vinham carregados de 

escravos da costa da África Atlântica, passando por Portugal, Holanda, Inglaterra, França, 

Dinamarca e mais tarde, chegando ao Brasil.  

 Os objetivos eram como já foi dito analisar, no geral, como se fazia concretamente o 

transporte de seres humanos. As condições que eram impostas durante esse transporte, o 

tratamento destinado aos negros dentro desses navios e como se davam os processos de 

captura, compra e venda dos mesmos. 

Iniciamos a aula partindo primeiramente de um levantamento do conhecimento prévio 

dos alunos, na tentativa de aproximá-los da aula e de causar uma descontração nesse 

primeiro momento. Incitamo-los a levantar hipóteses para explicar como se dava essa vinda 

massiva de escravos africanos para as Américas. Em seguida, fizemos uma pequena 

introdução do conteúdo proposto, para que assim haja uma melhor compreensão dos 

alunos, pequena, pois estávamos dispondo de apenas 90 minutos e ainda iriamos atrelar a 

explanação do tema a exibição de trecho de um documentário e a leitura de um poema. 

Após esse primeiro momento de apresentação do tema, exibimos para os alunos o pequeno 
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trecho do documentário intitulado “Navio Negreiro”, que dramatiza o processo da vinda dos 

negros africanos pelo mar, fazendo uma navegação de cabotagem até sua chegada ao local 

de destino, numa viagem que ficou conhecida como “o vestíbulo da loucura”. Para nós o 

uso do documentário serviu para dá credibilidade ao que já havíamos explanado. 

 O documentário viabilizou a discussão sobre vários aspectos da aula, a captura no país 

de origem, que muitas vezes se dava com a ajuda dos próprios africanos que vendiam 

negros de outras tribos capturados em guerra, ou presos por escravidão doméstica. As más 

condições de vida dentro do próprio navio, a insalubridade, a alimentação precária, doenças 

geradas pela umidade e falta de sol nos porões dos navios, a superlotação, os maus tratos, 

a violência, o tratamento destinado aos mortos que eram jogados ao mar. E após sua 

chegada aqui, com eram expostos e vendidos. Sabe-se que para ressaltar seus músculos, os 

negros eram ungidos com óleo, pois uma das formas de avaliar seu preço era de acordo 

com seu porte físico. Também seriam avaliados pela sua arcada dentária, idade e disposição 

para trabalhos, que variavam entre pesados e mais leves.  

 Concluída a exibição do documentário, fizemos junto aos alunos uma leitura 

compartilhada de trecho do poema “Navio Negreiro” de Castro Alves e em seguida 

discutimos o mesmo através das falas dos alunos, problematizando-o.  

Por fim, com exercício de fixação, explicamos para os alunos o que era um diário de 

bordo e como ele pode servir de fonte para nós historiadores e propomos que os mesmos 

confeccionassem seu próprio Diário de Bordo da viagem que o navio de Castro Alves fez. 

Ou seja, que eles se imaginassem dentro de um desses navios e partissem do que foi 

discutido na aula e do documentário para a realização dessa atividade. 

O poema oferecia algumas pistas textuais de como foi à viagem. Era preciso que eles 

retomassem a discussão do inicio da aula sobre as rotas utilizadas pelos mercadores de 

escravos, calcular o tempo em média que gastavam nas viagens. Essas informações seriam 

importantes no momento de redigirem o diário de bordo.  Nele poderiam ser acrescentados 
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desenhos, recortes, enfim, o que a imaginação mandasse. Foi sugerida que a elaboração do 

diário fosse feita em grupo. Pois, assim ficaria mais fácil a elaboração do mesmo. 

A correção foi feita coletivamente. Organizamos a turma em círculo para que cada grupo 

apresentasse seu diário para os demais. Assim, verificaríamos também a fluência e a 

entonação da leitura oral. Os outros poderiam apontar o que deveria ser modificado e o 

grupo que escreveu, registraria as sugestões para uma revisão posterior. 

 A aula foi muito bem recebida pelos alunos, percebemos uma certa indignação deles 

com relação ao tratamento destinado aos escravos africanos. Algumas cenas do 

documentário tocaram bastante os alunos, o mesmo gerou vários questionamentos e 

consequentemente a participação e o envolvimento dos alunos. A ideia do diário de bordo 

os deixou bastante animados, por se colocarem como personagens da história.  No final da 

aula percebemos que colhemos bons frutos.  

Um dos problemas observados por nós foi o recorrente uso do celular na sala de aula, 

pois precisamos chamar a atenção de uma determinada aluna várias vezes, uma vez que sua 

atenção estava sendo redirecionada ao aparelho. Foi um problema principalmente por que 

não faz parte da política da referida escola a proibição do uso do celular. Detectamos mais 

um problema durante a correção dos trabalhos, pois de acordo com alguns deles os alunos 

possuem certa dificuldade de apreensão dos conteúdos, uma dificuldade também em se 

concentrar nas aulas.  

 

TRECHOS DOS TRABALHOS FEITOS PELOS ALUNOS 

“Juntamente com os escravos, embarcamos da África em destino a América do Sul. 

Tínhamos em mercadoria 100 escravos. Atravessando o Oceano Atlântico, perdemos 10 

escravos por doenças infecciosas causadas por proliferação de bactérias no navio pela umidade 

e falta de higiene, e muitas vezes pelo Banzo. Muitos escravos não conseguiam aguentar a 

pressão, causando doenças psicológicas e neurocomportamentais levando-os ao suicídio. Ao 

passar sete meses embarcados em alto mar chegamos ao local destinado no Brasil (América 
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do Sul). Vale ressaltar que, a alimentação era pouca muitas vezes não dava para todos. Eles 

comiam em cativeiro, e não utilizava recipientes, era na mão. O dia-a-dia não era muito fácil, 

eles tinham apenas o banho de mar e suas danças obrigatórias. Na nossa chegada, 

percebemos que tinha muitos compradores, preparamos os escravos para negociarmos no 

leilão com óleo para chamar mais atenção. Promovemos uma promoção, quem pegasse um 

escravo jovem, levava uma criança ou um idoso pela metade do preço. Estamos muito felizes 

com as nossas vendas, pois vendemos todos os escravos, e com isso finalizo o meu diário. 

(autores: Fátima Soares, Higor Breno, Renata Raquel, Sovita Alves).” 

“Primeiramente nosso navio saiu da parte Norte da África, lá ele fez uma parada para 

recolher vários negros, depois nós passamos por mais pontos para pegar o retante”. 

“Os negros eram escolhidos como se fossem animais, pelo seu porte físico, pela saúde e 

seus dentes.” 

“Essa viagem durou em média uns quatro meses, nesse período as comidas por serem 

vegetais e frutas frescas, não tinham como durar a viagem toda. Mais ou menos umas 8:00 

horas os tripulantes brancos davam como se fosse um banho nos escravos negros logo após 

se alimentavam pela primeira vez. A segunda era só às 4:00 horas para ir dormir. E eles 

passavam o tempo em lugares frios e úmidos.” ( Autores: Carlos Germano de Lucena Brito, 

Willian Cesário Antunes de Sousa).  

“Passavam pela África para buscar escravos que seriam vendidos para poderosos 

senhores, passávamos na primeira cidade para pegar de 10 a 15 negros, a cada dois 

chegávamos em uma cidade para pegar escravos. Após  passarmos por 6 cidades, o navio 

estava repleto de mulheres, homens e crianças. 

Viajávamos por um longo tempo, para manter os escravos, tínhamos que alimentá-los, 

nós dávamos comida 8h da manhã, muitos morriam de banzo, uma doença psicológica que 

os matava de solidão, nem todos eles eram alimentados, algum tentavam roubar a comida 

dos outros. 
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No navio tinham muitas crianças de 1 a 2 anos e suas mães preocupadas om seu futuro, 

muitos eram castigados por sua rebeldia, um  até pulavam e morriam afogados no mar, pois 

não aceitavam as condições do navio, chegamos a cidade, passamos um óleo em cada um dos 

escravos, pra os compradores analisarem, depois levados para a fazenda para trabalharem.” 

(Luciele Dinara, Fernanda Gabriele, Marcos Magnum, Francinael Fidelis). 

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma concluímos que mesmo com todo o acompanhamento que temos no PIBID, 

com todo o referencial teórico apreendido na universidade, como todo o aparato de novos 

recursos e métodos, não temos garantia de uma aula produtiva. Para ensinar história não 

basta apenas à apropriação de conteúdos históricos pelos professores eles não garantem a 

aprendizagem dos alunos. Nossos objetivos durante uma aula podem ser alcançados ou 

não. Não há respostas prontas e nem uma receita a se seguir. E o professor sempre deve 

estar pronto para um plano “b”.  

 Nesse caso específico, podemos dizer que em parte nosso objetivo foi alcançado, à 

medida que houve também trabalhos bons. Procuramos dar sentido ao tema abordado à 

medida que o aproximamos do alunado e trabalhamos de uma forma criativa tentando 

contribuir com o envolvimento deles na aula. A confecção do diário de bordo não pretendia 

fugir do rigor intelectual, mas, levar em conta o universo da criança. 
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2º ano do Ensino Médio.  

 

 

Imagem 2: Referente à Intervenção no Centro Educacional José Augusto, em uma turma do 

2º ano do Ensino Médio. 

 

 

Imagem 3: Referente à Intervenção no Centro Educacional José Augusto, em uma turma do 

2º ano do Ensino Médio. 
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A QUESTÃO RACIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA, 

EM CAICÓ-RN: DESAFIOS PEDAGÓGICOS ESCOLARES941 
 

Jéssica Alves Cardoso942 

 

INTRODUÇÃO 

As condutas racistas em relação à etnia943 negra, ainda permanecem presentes na 

sociedade brasileira. Tendo consciência dessa realidade, que comporta gestos, palavras e 

atitudes de discriminação racial, vigente cotidianamente em falas e situações presenciadas 

também em ambientes escolares, podemos, assim, considerar o racismo um grave problema 

presente em nossa sociedade. Como ressalta Nilma Lino Gomes:  

 

[...] O racismo é por um lado um comportamento, uma ação resultante de 

aversão, por vezes, do ódio, em relação às pessoas que possuem um 

pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, 

tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um conjunto de ideias e imagens 

referentes aos grupos humanos que acreditam na existência de raças 

superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de se impor 

uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira. [...] (GOMES, 

2005, p. 52). 

 

E contemporaneamente, deparamo-nos com noticiários em televisão, rádios e jornais, 

que exibem casos relacionados a discriminações raciais944 no Brasil. Acontecimentos 

                                                        
941 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
942 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: jhessica.alves@hotmail.com.  
943 Segundo Munanga, “uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou metodologicamente, têm um 

ancestral comum, uma mesma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão, uma mesma cultura e 

moram geograficamente num mesmo território”. MUNANGA, Kabengele, Uma abordagem conceitual das 

noções de raça, racismo, identidade e etnia. Disponível em: http: 

www.acaoeducativa.org.br/downloads/09abordagem.pdf. Acesso em 21.11.14. 
944 Práticas do racismo e efetivação do preconceito. (GOMES, 2005. p. 55.). 

http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/09abordagem.pdf
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preconceituosos, que evidenciam a necessidade de encontrar caminhos, que possibilitem 

um enfretamento do racismo na sociedade brasileira. Diante disso, surgiu o interesse de 

problematizar a educação formal como uma das importantes ferramentas para o combate 

à discriminação racial, que pode interferir na formação de cidadãos e oportunizar uma 

conscientização e respeito às diferenças e especificidades existentes do ponto de vista 

étnico, pois,  

 

a educação escolar deve ajudar professor e aluno a compreenderem que a 

diferença entre pessoas, povos e nações é saudável e enriquecedora; que é 

preciso valorizá-la para garantir a democracia que, entre outros significa 

respeito pelas pessoas e nações tais como são com características próprias e 

individualizadas; que buscar soluções e fazê-la vigorar é uma questão de 

direitos humanos e cidadania. (LOPES, 2005, p.189). 

 

 

Dessa forma, na tentativa de contribuir para a ampliação do entendimento em torno 

do combate ao racismo na sociedade brasileira, tendo como ferramenta a educação formal, 

e a disciplina de História como fio condutor em função de tal ação, escolhemos a escola que 

foi cenário do Estágio Supervisionado I e II da autora desse artigo para responder à seguinte 

questão: De que modo a Escola Municipal Severina Brito da Silva, localizada na cidade de 

Caicó-RN, aborda e enfrenta o racismo no ambiente escolar? O foco do trabalho foi o de 

investigar qual o tratamento que a equipe pedagógica da referida escola tem dado à 

questão de discriminação racial e detectar como o professor de História está discutindo a 

questão racial em suas aulas. Pois, no período dos Estágios Supervisionados foi possível 

presenciar a realidade do ambiente escolar e embates discriminatórios entre alunos.  

A metodologia utilizada para averiguarmos nossa problemática, foi a princípio uma 

revisão bibliográfica, a qual possibilitou um amparo para o entendimento da Lei 10.639 de 

janeiro de 2003 e a utilização do Ensino de História no combate ao racismo referente a 

negros. Paralelamente, consultamos dados virtuais na busca de trabalhos vinculados a 
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instituições de ensino superior, tais como o banco de dados de teses da CAPES945 e o Google 

Acadêmico946. Logo em seguida, recorremos a coletas de testemunhos de pessoas que 

possuem informações em torno de questões relacionadas ao racismo no ambiente escolar, 

e da utilização das aulas de História para combatê-lo. Sendo assim, foi realizado um estudo 

de caso, através de interrogações feitas a um representante da equipe pedagógica e ao 

professor de História da Escola Municipal Severina Brito da Silva. Esses depoimentos 

ocorreram através de questionários padrões que possuíam “uma carta de apresentação 

personalizada que, sem deixar dúvida sobre o anonimato do interrogador, explique-lhe as 

vantagens esperadas das consequências da pesquisa” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 186) e 

questões objetivas e discursivas na tentativa de melhor captar as informações relacionadas 

à temática da pesquisa.  

No decorrer da produção desse artigo, realizamos discussões fundamentadas em 

autores como Kabengele Munanga, Hebe Maria de Mattos, Nilma Lino Gomes, Verena 

Alberti, Eliane dos Santos Cavalleiro e Selva Guimarães Fonseca. Estudiosos esses que 

possibilitam um diálogo relacionado à educação e o combate ao racismo, analisando 

procedimentos e atitudes educacionais que possibilitam um confronto com a discriminação 

racial no ambiente escolar, que carregam reflexões em torno da diversidade racial em 

escolas brasileiras. Como também, reflexões e exposições de práticas em torno do 

enfretamento do racismo no cotidiano escolar e a utilização do ensino de História no 

combate a discriminação.  

Dessa forma, a História Social conduz nosso artigo, com seu diálogo junto às Ciências 

Humanas e Sociais, pois pactuando com o pensamento de Castro947, entendemos que, essa 

vertente histórica possibilita ao historiador vastas alternativas no que se referem a temas, 

                                                        
945 Portal de teses da CAPES. Disponível em http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. Acessado em 

08 de maio de 2014. 
946 Google Acadêmico. Disponível em http://scholar.google.com.br/. Acessado em 08 de maio de 2014. 
947 CASTRO, Hebe. História Social. In: _____. CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Domínios da 

História: ensaio de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
http://scholar.google.com.br/
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fontes e abordagens, com conexões de diferentes campos como o político, o econômico e 

o cultural. Pois apresenta, em sua concepção, objetos relacionados à experiência dos 

homens, às relações humanas e de comportamentos e identidades coletivas.  

O nosso estudo, com o objetivo de analisar, a abordagem e o enfrentamento do 

racismo no ambiente da Escola Municipal Severina Brito da Silva, localizada no Bairro 

Samanaú, Caicó-RN, alinha-se com a História Social, a partir de Edward Thompson. Este 

representante da História social inglesa, faz uma releitura do Marxismo, incorporando o 

conceito de cultura e experiência, problematizando, assim, o social, repensando a História 

em sua relação presente e passado, enxergando o mundo a partir “de baixo”. 

Concomitantemente, evidenciamos o aporte na História social nesse trabalho. Com 

adoção de abordagem de estudo de caso, que visualiza o cotidiano, os indivíduos e suas 

práticas. E com utilização das práticas pedagógicas como um modelo e mecanismo de 

organização social, ou seja, como código de comunicação social, que será refletido como 

instrumento de embate a práticas de racismo em ambientes educacionais. Podemos, assim, 

justificar os meios escolares como círculos de sociabilidades.  

 Em síntese, a divisão do trabalho ocorreu da seguinte forma. Primeiramente 

debatemos sobre o ambiente escolar e o enfrentamento pedagógico diante da 

discriminação racial na Escola Municipal Severina Brito da Silva, discorrendo acerca dos 

desafios no contexto da recepção à Lei 10.639/03 em ambientes escolares, bem como, a 

relevância da interligação educação e questões raciais. Em seguida, argumentamos a 

discriminação racial o combate deste nas aulas de História da referida escola, evidenciando 

o ensino de História como instrumento na luta contra a discriminação racial. 

 

AMBIENTE ESCOLAR E O ENFRENTAMENTO PEDAGÓGICO DIANTE DA 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

O nosso campo de análise, a Escola Municipal Severina Brito da Silva, iniciou suas 

atividades educacionais em 17 de março de 1994. Atualmente, funciona nos turnos matutino 
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e vespertino, oferecendo as modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, 

atendendo uma clientela de 353 alunos. Na administração da escola, encontram-se os 

professores Thiago Richard Duarte da Costa (Diretor) e Severino Neto da Silva (Vice-diretor). 

No ano de 2013, a referida escola foi cenário do Estágio Supervisionado I e II, da autora 

deste artigo, ligada ao do Curso de História Licenciatura CERES/UFRN, que possibilitou a 

mesma presenciar atitudes discriminatórias de alunos da referida instituição de ensino. Tal 

fato aguçou o interesse da mesma em investigar o tratamento que a equipe pedagógica, da 

citada escola tem dado a questão de discriminação racial em seu ambiente escolar. 

Sabemos que, em 09 de janeiro de 2003, foi sancionada a Lei nº 10.639, que tornou 

obrigatório no currículo escolar da Educação Básica o “estudo da História da África e dos 

africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica 

e políticas pertinentes à História do Brasil” (art. 26-A, § 1º)948. Essa legislação transformou o 

contexto escolar em um instrumento de transmissão da história e cultura afro-brasileira. 

 São evidentes os avanços realizados pela Lei nº 10.639, no que se refere à 

disseminação do conteúdo história e cultura afro-brasileira nas escolas de Ensino Básico. No 

entanto, consideramos a necessidade de melhorar em termos educacionais e pedagógicos 

para o combate à discriminação racial no ambiente escolar, uma vez que “a escola brasileira 

ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e, por conseguinte, não sabe trabalhar 

com crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres, constituídos na sua maioria, de 

negros e mestiços” (FERNANDES, 2005. p.381).    

A Escola Municipal Severina Brito da Silva se enquadra nessa perspectiva escolar 

brasileira, a qual necessita avançar no trato dessas temáticas raciais. Verificamos, em nossas 

análises² uma deficiência do corpo docente no que tange à capacidade de discutir questão 

racial, pois os mesmos relatam a não oportunidade de estudar o assunto. Em decorrência 

                                                        
948 Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96. 
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de tal fato, não existe um trabalho coletivo referente ao combate à discriminação racial, que 

envolva todo o referido ambiente escolar. O assunto é abordado, apenas, em momentos 

exclusivos de salas de aulas, mais especificamente em aulas de História. Apesar de que, 

 

o cotidiano escolar, também merece análises devido ao fato de ser um 

segmento de todo um sistema, onde não deixa de perpassar indícios de 

racismo e deve-se estar atento para isto, desta forma é válido o acesso e 

compreensão de alguns estudos levantados sobre esta questão. (ACOSTA, 

2008. p.12) 

 

Concordando com Acosta, reforçamos o importante papel da escola na construção 

da cidadania e, consequentemente, no combate ao racismo, pois o meio escolar detém 

atitudes racistas que prejudicam a vivência e o aprendizado de alunos alvos de discriminação 

racial. Sendo assim, educadores devem estar preparados para enfrentar as problemáticas 

cotidianas, alusivas a discriminações raciais entre alunos no espaço escolar.  

Podemos utilizar a Escola Municipal Severina Brito da Silva como exemplo da 

necessidade de um preparo referente à questão racial nos ambientes escolares, pois, ao 

verificarmos que os educadores não possuem conhecimentos essenciais para tais 

discussões, sobretudo em casos de embates discriminatórios entre alunos, a instituição não 

possui uma interlocução da equipe pedagógica com os estudantes. Acreditamos que, esses 

conflitos, presentes nas escolas brasileiras, devem ser tratados como um meio pedagógico 

para discutir a diversidade étnica, cultural e social, buscando conscientizar os educandos 

sobre a importância de respeitar as diferenças.  

Entendemos o meio escolar como formulador de subjetividades humanas, que, ao 

não possuir suporte para enfrentar atitudes discriminatórias, silencia e não prepara seus 

alunos para vivência com as diferenças. Dessa forma, é necessário um aperfeiçoamento de 

educadores da Escola Municipal Severina Brito da Silva, que tocante a questões de 

discriminação racial, os mesmos não possuem um amparo pedagógico para combatê-la.  
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 Portanto, o racismo perpassa os ambientes escolares que são espaços socioculturais, 

onde a Lei nº 10.639 estabeleceu avanços na forma de pensar e valorizar a identidade 

africana e afro-brasileira. Embora, por outro lado, ainda tenhamos a necessidade de maiores 

investimentos, em termos de políticas públicas e programas de formação docente nesse 

campo. Posto isto, o combate ao racismo expande-se aos ambientes escolares, que, através 

de práticas pedagógicas contextualizadas podem reforçar a conscientização de alunos 

cidadãos sobre o respeito à diversidade étnica-racial.     

    

DISCRIMINAÇÃO RACIAL: COMBATE NAS AULAS DE HISTÓRIA 

A disciplina de história é uma ferramenta para o desenvolvimento intelectual, pois 

proporciona a compreensão da realidade social, haja vista sua característica peculiar de 

possibilitar o desenvolvimento da criticidade dos alunos, nos quais passam a compreender 

e explicar historicamente o seu cotidiano, sobretudo, ressaltando suas experiências na 

aprendizagem dos conteúdos e inserção como sujeitos da própria história. Assim, 

ressaltamos que, para a efetivação deste exercício reflexivo por parte dos alunos, é preciso 

que haja uma associação entre as diversas experiências dos mesmos, com destaque as que 

se referem ao saber histórico, adquirido durante o seu processo de ensino e aprendizagem, 

oferecido pelos profissionais docentes. Desta maneira, ao inserirmos os alunos nestas 

atividades reflexivas, além de mostrarmos que eles são sujeitos da história, também 

atentamos para o fato de que a mesma é construída pela humanidade como um todo. 

Tendo em vista que é o professor o principal responsável pelo desenvolvimento deste 

processo de aprendizagem, cabe a ele exercer atividades de apoio ao alunado, no sentido 

de auxiliar na capacitação dos discentes durante o processo de aprendizagem, como 

também de possibilitar-lhes o acesso a novas informações relacionadas aos conteúdos e 

atentar para as transformações de suas concepções históricas através de atividades 

reflexivas como a de manter a relação entre o estudado e o vivido. 
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Nesse sentido, ressaltamos a importância do Ensino de História no combate ao 

racismo, que deve proporcionar valorização e respeito à diversidade étnica-racial. Dessa 

forma, ao analisar questionários respondidos pelo professor de História da Escola Municipal 

Severina Brito da Silva entendemos que, os temas relacionados à História Africana e 

Afrodescendente estão sendo ensinados aos alunos de forma minimizada, tendo como 

referencia principal o livro didático vigente na referida instituição de ensino, que traz a 

temática em um capítulo. Ocasionando, assim, uma fragilidade no combate ao racismo no 

ambiente escolar. Isto posto, pactuamos com o pensamento de Luciane Wattehier, que, 

 

Isso pode ser explicado se considerarmos que o tema, dificilmente, é 

abordado nas escolas, pelo fato de os livros didáticos não fornecerem, muitas 

vezes, embasamentos para trabalhos e reflexões sobre o assunto em sala de 

aula e, também, pela falta de formação dos professores, os quais, na sua 

maioria, se julgam despreparados para tratar do assunto. (WATTEHIER, 2008. 

p. 04). 

 

Assim sendo, o professor de História que sente a necessidade de ampliar seu 

conhecimento sobre a História e cultura Africana e Afro-brasileira, deve realizar cursos de 

formação continuada sobre a temática, pois é fundamental a problematização desse 

conteúdo nas salas de aulas, visto que, 

 

Somente o conhecimento da História da África e do negro poderá contribuir 

para se desfazer os preconceitos e estereótipos ligados ao segmento afro-

brasileiro, além de contribuir para o resgate da auto estima de milhares de 

crianças e jovens que se vêm marginalizados por uma escola de padrões 

eurocêntricos, que nega a pluralidade étnico-cultural de nossa formação. 

(FERNANDES, 2005. p. 383).  

 

Por isso, o docente de História da Escola Municipal Severina Brito da Silva, necessita 

aprimorar seus debates em sala de aula, não utilizando apenas o livro didático como 

referência plena, mas buscando outras informações, a que venha contribuir para uma 

educação multicultural. Em razão de que, o ensino de História possui relevância para a 
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formação do pensamento do homem e, consequentemente, para os aspectos sociais, pois a 

disciplina possibilita ao cidadão educação, liberdade e conscientização social.  

Consequentemente, o racismo pode ser combatido no ambiente escolar também 

através da disciplina de História, a qual, com sua influência na compreensão da realidade 

social dos indivíduos, permite a valorização e o respeito à diversidade étnico-racial brasileira, 

por intermédio de metodologias e temas direcionados a formação histórica do estudante 

como cidadão, que possam responder às problemáticas relacionadas à discriminação racial, 

através de fontes escritas, visuais e sonoras, nas quais possibilitam o entendimento das 

durações temporais e as transformações históricas.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Lei federal n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabeleceu avanços nas ações 

afirmativas de reconhecimento da diversidade étnico-racial na educação brasileira. 

Introduziu o estudo da História e Cultura da África e Afro-brasileira em todas as disciplinas, 

e em especial a de História. Dessa forma, é evidente a importância da disciplina de História 

para a valorização e respeito à diversidade étnico-racial no ambiente escolar, mas 

ressaltamos também que, é necessário um desempenho total do corpo docente e da equipe 

pedagógica dos ambientes escolares para que, se concretize um combate à discriminação, 

ao preconceito e ao racismo. 

 Esta necessidade da equipe escolar de se informar sobre a questão racial torna-se 

evidente no ambiente da Escola Municipal Severina Brito da Silva, a qual quando se depara 

com embates discriminatórios referentes à relação étnica racial, não possuem bases teóricas 

suficientes para combater tais atos. Dessa forma, minimizam o combate ao racismo e o 

conhecimento da pluralidade cultural brasileira apenas nas aulas de História, que, também 

possuem suas fragilidades na temática, tendo em vista que o livro didático é fonte principal 

para as discussões. 
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 Assim concluímos, ressaltando a necessidade de maiores investimentos, em termos 

de políticas públicas e programas de formação docente no campo da História e Cultura 

Africana e Afro-brasileira. Para um melhor combate ao racismo nos ambientes escolares, 

que, através de práticas pedagógicas contextualizadas podem reforçar a conscientização de 

alunos cidadãos sobre o respeito à diversidade étnica-racial.     
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A DISCRIMINAÇÃO E OS ESTEREÓTIPOS SOBRE OS NORDESTINOS X 

PRÁTICAS E POLÍTICAS PEDAGÓGICAS AUTOAFIRMATIVAS 
 

Giulle do Nascimento e Silva949  

Silvânia Norberto das Chagas950  

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo traz uma reflexão acerca da condição em que a região Nordeste, vem 

sendo mantida desde o início do último século, e que se intensificou no decorrer das últimas 

décadas, sendo massacrada pelos poderes públicos, assim como discriminada, seja por sua 

cultura, seu povo, suas crendices e costumes, por outras regiões do Brasil. 

Recentemente, em virtude do último pleito eleitoral para presidência da república, 

fomos espectadores e vítimas das mais inescrupulosas atitudes discriminatórias para com o 

Nordeste e o seu povo, estas, sendo protagonizadas principalmente por pessoas 

provenientes das regiões centro-sul do país, e infelizmente por próprios nordestinos que 

atualmente vivem nessas regiões. 

Nesse sentido, esse artigo busca fazer um levantamento sobre tais práticas, suas 

origens, a influência na vida dos nordestinos, e uma possível solução através da inserção de 

práticas pedagógicas no cotidiano escolar dos jovens nordestinos. 

 

ORIGENS 

Vai-se forjando uma percepção das diferenças entre as 

províncias do Norte em relação às províncias do chamado 

Sul, particularmente no tocante à situação econômica (o 

contraste da crise açucareira com a expansão cafeeira) e 

ao tratamento discriminatório do Estado para com o 

                                                        
949 Graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba, professora do ensino básico na rede estadual 
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Norte, de onde os recursos eram exauridos, via um sistema 

tributário centralizador, e para onde não se revertem 

investimentos. (SILVEIRA, 2002, p. 94) 

 

Desde o período colonial que a região Nordeste, sofre com injustiças cometidas 

pelo poder público, onde toda a sua reserva financeira foi usurpada e transferida para a sede 

do governo que se encontrava no Rio de Janeiro, e onde eram realizados todos os 

investimentos, deixando totalmente de lado os interesses das províncias da região “Norte”, 

pois, nesse período o termo Nordeste ainda não era utilizado. 

Essa prática centralizadora é comum desde a colônia, mas teve sua consolidação 

durante o período imperial, todavia, enquanto as províncias “nortistas” conseguiam se 

manter, não eram tão afetadas por essa centralização, mas com a crise da economia 

açucareira, esse cenário mudou violentamente. 

 

[...] a crise do espaço regional “nordestino” (nortista, mais apropriadamente) 

açucareiro, posta desde os inícios do século XIX, e já bastante evidente em 

meados da centúria. Crise efetiva, concreta, materializada, de 

desestruturação de uma certa organização sócio-espacial e sua 

reestruturação por novos processos sociais: perda de mercados externos, 

reconversão para o mercado interno, falta de capitais, evasão de mão-de-

obra escrava para a região cafeeira. Para os setores afetados, de proprietários 

de engenhos, que vinham perdendo poder no âmbito nacional, a crise rebate 

sob a forma de uma preocupação: a manutenção do controle do espaço 

regional [tradicional]. (Ibid., p. 95) 

 

Seguindo essa conjuntura, a crise econômica que assolou o “nordeste” no século 

XIX, gerou inúmeras consequências, como o atraso no desenvolvimento da região, uma 

população menos assistida pelos poderes públicos em vários setores, como educação, 

saúde, moradia, o que desencadeou visões distorcidas sobre a população dessa parte do 

país, sendo estas perpetuadas até os dias atuais. 
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REGIÃO E ESPAÇO 

A etimologia da palavra região (regio), tal como descreve 

Emile Benveniste, conduz ao princípio da di-visão, acto 

mágico, quer dizer, propriamente social, de diacrisis que 

introduz por decreto uma descontinuidade decisória na 

continuidade natural (não só entre regiões do espaço mas 

também entre as idades, os sexos, etc.). (BOURDIEU, 1992, 

p. 113)  

 

A própria ideia de região, é bastante complexa, pois, estamos em um único país, o 

Brasil, mas que devido as suas gigantescas proporções territoriais, nos torna quase que 

pertencentes a nações distintas, como Pierre Bordieu expressa: 

 

A regio e as suas fronteiras(fines) não passam do vestígio apagado do acto 

de autoridade que consiste em circunscrever a região, o território (que 

também se diz fines), em impor a definição (outro sentido de finis) legítima, 

conhecida e reconhecida, das fronteiras e dos território, em suma, o princípio 

de di-visão legítima do mundo social. (Ibid., p. 114) 

 

Essas distinções também podem ser justificadas pela diferença na ocupação de 

determinadas localidades, que influenciou e diferenciou esses indivíduos culturalmente, 

esteticamente, entre outros aspectos. 

Todavia, essa divisão de espaço entre as regiões brasileiras, vem construindo 

concepções de regionalismo bastante equivocadas e extremistas, exaltando o 

etnocentrismo, o que resulta em manifestações extremamente segregacionistas com o 

“outro”, que neste caso em particular é o nordestino. 

O espaço, encarado por uma ótica não geográfica e sim social, molda os indivíduos 

que fazem parte do mesmo, pois, ele os classifica, distingue e separa, mediante suas 

prerrogativas, que podem ser atuais, ou perpetuadas por gerações. 

Essas fronteiras foram erguidas quase que imperceptivelmente, mas que no 

cotidiano são as responsáveis por grande parte das práticas discriminatórias, e que ao longo 
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dos anos vem adquirindo um caráter assustadoramente natural, o que é muito preocupante, 

tendo em vista, que essa prática tenta naturalizar aquilo que não é natural. 

 

A fronteira nunca é mais do que o produto de uma divisão a que se atribuirá 

maior ou menor fundamento na <<realidade>> segundo os elementos que 

ela reúne, tenham entre si semelhanças mais ou menos numerosas e mais ou 

menos fortes [...] a <<realidade>>, neste caso, é social de parte a parte e as 

classificações mais <<naturais>> apoiam-se em características que nada têm 

de natural e que são, em grande parte, produto de uma imposição arbitrária, 

quer dizer, de um estado anterior da relação de forças no campo das lutas 

pela delimitação legítima. (Ibid, pp. 114-115) 

 

E nessa conjuntura de erguimento de fronteiras, o regionalismo se transforma numa 

disputa, tal como aponta Pierre Bourdieu: 

 

O regionalismo (ou o nacionalismo) é apenas um caso particular das lutas 

propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer 

individualmente e em estado de dispersão, que colectivamente e em estado 

de organização, e em que está em jogo a conservação ou a transformação 

das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, tanto 

económicas como simbólicas, [...] Nesta luta pelos critérios de avaliação 

legítima, os agentes empenham interesses poderosos, vitais por vezes, na 

medida em que é o valor da pessoa enquanto reduzida socialmente à sua 

identidade social que está em jogo. (Ibid., p. 124) 

 

O fator social, intimamente relacionado ao espaço fica claro em todas essas 

representações de exaltação do regionalismo: “[...] não podemos pensar os espaços 

separados de suas dimensões políticas e culturais, de suas dimensões imaginárias e 

simbólicas, como também de suas dimensões naturais, econômicas e sensíveis.” 

(ALBUQUERQUE JR., 2008, p. 104). 

Tudo isso influencia a construção da identidade desses povos, e o espaço vem como 

um fator determinante nessa construção, pois, é necessário que se aja um sentimento de 

pertencimento ao grupo, isso seja através do compartilhamento de culturas, de ancestrais, 

de línguas, entre tantos outros fatores culturais. 
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A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos de 

intimidação que ela exerce tem em jogo não , como se diz, a conquista ou a 

reconquista de uma identidade, mas com a reapropriação coletiva deste 

poder sobre os princípios de construção e de avaliação da sua própria 

identidade de que o dominado abdica em proveito do dominante enquanto 

aceita ser negado ou negar-se (e negar os que, entre os seus, não querem 

ou não podem negar-se) para se fazer reconhecer. (BOURDIEU, 1992, p. 125) 

 

Nesse contexto de disputa por identidade social, os “sulistas”, tem se sobreposto 

diante do restante do país, inferiorizando os que não fazem parte do seu grupo social, em 

especial, os que pertencem às regiões norte e nordeste. 

. 

O PODER DE INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

Para tornar esse cenário ainda mais caótico, temos a influência da mídia que num 

país como Brasil é o principal norteador e propagador de opinião, uma grande parte da 

sociedade brasileira é educada por telenovelas, o que só faz piorar a situação de alienamento 

da população. 

 

O poder se insinua, demarcando espaços, definindo o permitido e o proibido, 

o dentro e o fora, o espaço aberto e o espaço fechado, construindo 

fronteiras, estabelecendo limites, domínios, territórios, regiões, deixando 

passar ou fazendo barrar, obrigando a se mover ou obrigando a parar, 

obrigando ou proibindo a circulação, definindo velocidades, definindo 

pertencimentos e estrangeiridades, definindo a posse e a propriedade, 

prendendo e soltando (...). (Ibid., p. 111) 

 

E esse poder da mídia é transmitido de uma maneira tão sutil, que nem percebemos 

na correria do dia a dia, mas que para o olhar mais atento se transforma em algo gritante. 

E como a maior parte dos veículos de comunicação provém da região centro-sul, os 

estereótipos criados por eles são transformados em verdades absolutas, que vem sendo 

aceitas pela população, isso seja relacionado ao homossexual, ao nordestino, ao pobre, ao 

negro, ou a qualquer um sujeito que não se encaixe em seus padrões pré-estabelecidos. 
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Em relação ao Nordeste, sempre somos retratados de forma inferiorizada, como os 

retirantes da seca, os ignorantes, “cabeças chatas”, comediantes, com considerável 

desvantagem intelectual, o trabalhador braçal, que tem como único ofício, servir na 

construção civil, que fugiu da fome e da seca para tentar sobreviver na “civilização”, visto 

que em algumas produções midiáticas, somos retratados como “selvagens” habitantes da 

caatinga, que se alimentam de animais exóticos, isso na melhor das situações. 

Todo esse bombardeio de rotulações pejorativas vai aos poucos se fincando no 

imaginário popular construindo um estereótipo extremamente negativo e preconceituoso 

para com a população nordestina, que infelizmente não se restringe as populações das 

regiões centro-sul, uma parcela dos próprios nordestinos passam a acreditar nessa imagem 

que vem sendo transmitida. 

Seguindo essa conjuntura, um número relevante de estudiosos, vem se dedicando 

a analisar e discutir a condição do Nordeste enquanto região marginalizada do país: 

 

Uma nova consciência do espaço surge, principalmente, entre intelectuais 

que se sentem cada vez mais distantes do centro de decisão, do poder, seja 

no campo político, no da cultura e da economia. Uma distância tanto 

geográfica, quanto em termos de capacidade de intervenção. 

(ALBUQUERQUE JR., 2001, p.50) 

 

Esses estudos são produtos de inquietações comuns, aqueles que não são passivos, 

a tudo que lhes é transmitido como verdade plena pelos grandes meios de comunicação de 

massa, o que se transforma no que Pierre Bourdieu chama de “reivindicação regionalista”: 

 

A reivindicação regionalista, por muito longínqua que pareça deste 

nacionalismo sem território, é também uma resposta à estigmatização que 

produz o território de que, aparentemente, ela é produto. E, de facto, se a 

região não existisse como espaço estigmatizado, como <<província>> 

definida pela distância económica e social (e não geográfica) em relação ao 

<<centro>>, quer dizer, pela privação do capital (material ou simbólico) que 

a capital concentra, não teria que reivindicar a existência: é porque existe 

como uma unidade negativamente definida pela dominação simbólica e 

económica que alguns dos que nela participam podem ser levadas a lutar (e 
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com probabilidades objectivas de sucesso e de ganho) para alterarem a sua 

definição, para inverterem o sentido e o valor das características 

estigmatizadas, e que a revolta contra a dominação em todos os seus 

aspectos – até mesmo económicos – assume a forma de reivindicação 

regionalista. (BOURDIEU, 1992, pp. 126-127) 

 

E essa reivindicação, tem que ultrapassar os limites teóricos e atingir a camada da 

sociedade que realmente precisa ter acesso a esse tipo de informação, e o meio mais prático 

e eficaz é através da escola básica. 

Inserir esses discursos de valorização identitária com o marginalizado e tolerância 

com o “marginalizador” no currículo escolar é o melhor caminho a se seguir, seja esse 

discurso relacionado a questões sociais, políticas, raciais, culturais, sexuais, entre outras: 

“Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, étnicas e sociais na escola não é 

só preparar o futuro, mas é tornar o presente tolerável e, se possível, fecundo.” 

(PERRENOUD, 2000, p. 147) 

 
POLÍTICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O Brasil é um país que tem como característica principal sua miscigenação, sua 

pluralidade cultural, que não pode permitir em hipótese alguma, um cenário segregacionista 

com qualquer uma dessas culturas, pormenorizando-as, por esse ou aquele motivo 

equivocado. 

 

Em uma visão tradicionalista e etnocêntrica, muito difundida pelo senso 

comum, existem culturas menos desenvolvidas e outras mais avançadas. 

Podemos buscar as raízes desta visão de cultura nos teóricos evolucionistas 

do século XIX que tentavam transpor o darwinismo para o plano social e 

cultural, desde as mais primitivas expressões até o modelo considerado 

civilizado, e as sociedades estariam sempre em um processo de evolução. 

Desta forma, a diversidade cultural seria aparente, pois o “selvagem” de 

ontem será o “civilizado” de amanhã. (CANDAU, 2002,p. 73) 

 

Esse tipo de pensamento vem norteando o pensamento de muitas pessoas, que 

insistem em rotular uma cultura distinta da sua como inferior, e isso deve ser erradicado 
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definitivamente do imaginário popular, pois, não existem culturas inferiores, elas são apenas 

diferentes. 

 

Cultura pode ser entendida como tudo aquilo que é produzido pelo ser 

humano. Assim sendo, toda pessoa humana é produtora de cultura. Não é 

apenas privilégio de certos grupos sociais nem podem ser apenas atribuída 

à escolarização formal. A cultura é um fenômeno plural, multiforme, 

heterogêneo, dinâmico. Envolve criação e recriação, é atividade, ação. É 

considerada também como um sistema de símbolos que fornece as 

indicações e contornos de grupos sociais e sociedades específicas. (Ibid., p. 

72) 

 

A escola como uma das primeiras experiências da vida social das crianças, e 

formadora e disseminadora de opinião, tem o dever de desenvolver práticas pedagógicas 

que visem o respeito e a tolerância ao próximo de preferência a partir das séries iniciais, para 

que os alunos cresçam com uma visão de mundo mais tolerante. 

 

Tanto na Europa como na América Latina e nos Estados Unidos, as propostas 

que visam articular a educação a diversidade cultural nascem do 

reconhecimento da pluralidade de experiências culturais que moldam a 

sociedade contemporânea e suas relações. Os projetos educacionais que 

surgem desta constatação podem ser convergentes ou até opostos, mas 

invariavelmente têm surgido como resposta à necessidade de – em meio a 

uma multiplicidade de expressões culturais, sociais e étnicas – traçar políticas 

públicas de educação e de trabalhar pedagogicamente a diversidade. (Ibid., 

pp. 52,53) 

 

 Nessa perspectiva, o professor entra como personagem fundamental para que tais 

práticas sejam realmente efetivadas, o educador tem que ser preparado pra lidar da maneira 

mais coerente possível em relação a essas temáticas, pois, ele tem que se convencer que o 

seu trabalho não se resume a transmitir conteúdos, como reitera Paulo Freire (1996): 

“Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a 

certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos mas 

também ensinar a pensar certo.”   
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E a Escola tem o dever de discutir as temáticas que infligem o cotidiano dos seus 

alunos, sendo essa uma das principais queixas do corpo discente, não conseguir associar  a 

utilidade de certos conteúdos com o seu dia a dia. 

 

As pesquisas indicam que os jovens demandam uma escola que faça sentido 

para a vida e que contribua para a compreensão da realidade. Eles 

reivindicam que o que se ensina na escola tenha vínculos com o seu 

cotidiano. Muitos jovens estudantes expressam suas dificuldades para 

estabelecer uma conexão entre os conteúdos curriculares e suas vidas. Se a 

escola é lugar de aprender, é importante compreender como os jovens 

aprendem e quais são os conhecimentos que demandam da escola. Os 

jovens enfatizam a importância de que seus interesses sejam considerados, 

o que é possível quando se estabelece um diálogo entre os conteúdos 

curriculares e a realidade. (CARRANO & DAYRELL, 2013, p.52) 

 

E sem a ajuda dos profissionais da educação, essa tarefa vai se tornar ainda mais 

difícil, pois, o professor melhor do que ninguém conhece seus alunos, ele que tem maior 

facilidade de encontrar uma maneira de se aproximar do alunado, para que dessa forma eles 

se interessem em discutir as problemáticas, essa em questão do preconceito e discriminação 

com os nordestinos: “Como tornar o conhecimento apaixonante por si mesmo? Essa não é 

somente uma questão de competência, mas de identidade e de projeto pessoal do 

professor.” (PERRENOUD, 2000, p. 38) 

Mas o Estado e a própria Escola, tem que fornecer subsídios para a realização do 

trabalho do professor, seja através de formações continuadas, de apoio pedagógico para o 

trabalho do professor, pois, não adianta ele inovar sua prática, promover projetos 

educacionais de auto valorização se a Escola não fornece apoio: “[...] a escola não é apenas 

um lugar que recebe alunos dotados destas ou daquelas relações com o(s) saber(es), mas é, 

também, um lugar que induz a relações com o(s) saber(es)”. (CHARLOT, 2001, p. 18) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo foi elaborado com o intuito de conscientizar e desmistificar o estereótipo 

criado sobre a região nordeste e os nordestinos, que muitas vezes são citados como pessoas 

incapazes, com menos intelecto, ou seja, com uma condição inferior se comparado á outras 

regiões de nosso país, o que não condiz com a realidade e cabe a nós professores utilizarmos 

de práticas para que o alunado não se sinta desmotivado em virtude de tais concepções: “A 

prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a 

serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje.” (FREIRE, 1996, p. 143) 

Como Freire já salientou, é dever do professor orientar os alunos não só em relação 

aos conteúdos programáticos de um componente curricular, mas, sim, ajudá-los enquanto 

sujeitos sociais ativos críticos, que não devem de forma alguma se submeterem a rotulações 

sem suas devidas análises, isso é ser um professor de verdade. 

Como também a necessidade do uso de políticas e práticas pedagógicas auto 

afirmativas, para que esses alunos não se sintam inferiorizados por discursos pretenciosos 

que são veiculados indiscriminadamente na grande mídia e reproduzidos por uma parte 

considerável da população: “É por isso que transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador.” (Ibid., p. 33) 
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VOZES E SILÊNCIOS: UM ESTUDO DE CASO 

SOBRE A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA NAS AULAS DE HISTÓRIA EM UMA 

TURNA DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO DA ESCOLA 

ESTADUAL ANTONIO ALADIM (CAICÓ-RN)951 
 

Ana Carla de M. Trindade952 

 

 INTRODUÇÃO 

Os caminhos trilhados pela prática do Ensino de História no Brasil vivenciaram 

discussões e mudanças que, em certos momentos, aproximavam-se dos debates 

acadêmicos (Positivismo no século XIX) e em outros períodos constituiu-se paralelo aos 

discursos historiográficos. Segundo Nadai:1992, o ponto de vista positivista que por muito 

tempo, - e ainda hoje efetiva-se na história ensina, é um dos responsáveis pelo status que a 

matéria recebeu de “decoreba” ,“chata”, voltada apenas para “fatos” e “datas” .   

A pesquisa que desenvolvemos está localizada no campo da História Cultural. Com a 

“virada cultural” ou por assim dizer o advento da “Nova História Cultural” (NHC) em 1970 

(BURKE, 2008) ampliaram-se as possibilidades de pesquisa, enxergando-se as múltiplas 

práticas e representações culturais presentes no cotidiano, antes ignorados ou silenciados 

pelos historiadores. Sandra Pesavento (2012, p. 15) destaca que a NHC “trata-se antes de 

tudo, de pensar a cultura como um conjunto de significados partilhados e construídos pelos 

homens para explicar o mundo”.  A ampliação da concepção de campo cultural reflete-se 

na visão de “cultura escolar” considerando que seus agentes são portadores de culturas 

                                                        
951 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
952 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: carla.trindade44@hotmail.com  
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próprias, constituindo a escola em um lugar dialético, complexo e singular, ou seja, existem 

Culturas Escolares.   

Nesta perspectiva as pesquisas sobre ensino-aprendizagem da História no Nível 

Básico firmam-se no universo acadêmico, ampliando-se a si e aos seus agentes, refletindo 

no saber construído em lócus, considerando que cada indivíduo é portador de “cultura 

histórica”. Pois ela “nada mais é, de inicio, do que o campo da interpretação, do mundo, e 

de si próprio, pelo ser humano” (RÜSEN, 2007, p.121). Portanto, a Cultura Histórica faz parte 

da realidade sócio cultural do ser humano, no qual utiliza-se para orientar-se no tempo, 

construído assim uma consciência histórica, ou seja, têm suas próprias concepções de 

mundo, baseadas no que recebe do meio sócio histórico que faz parte (jornais, comunidade, 

mídia, música, teatro, museu). De modo que ao ter contato com outros indivíduos, com 

diferentes concepções, constroem de forma dialética uma realidade exclusiva. Deste modo 

“a cultura Histórica pode ser definida como uma articulação prática e operante da 

consciência histórica na vida de uma determinada sociedade” (RÜSEN, 1994, p. 03) do 

mesmo modo “a Cultura histórica é a própria memória histórica, exercida na e pela 

consciência histórica, a qual dá ao sujeito uma orientação temporal para sua práxis vital” 

(SCHMIDT, 2012, p. 93).  

Assim, a Cultura Histórica, faz parte da Cultura (s) escolar (s) bem como da música, 

seja na sua forma cognitiva, artística ou politica (música de protesto, cunho social dentre 

outras temáticas). Muitas canções potencializam para o presente, narrativas históricas, e 

indireta ou diretamente projeta a História no cotidiano dos jovens.  Logo, tomamos a turma 

de 3º ano do Ensino Médio e a professora investigada como portadores de culturas 

divergentes e com narrativas próprias. Seus participantes, carregados de concepções pré-

definidas, que ao ter contato com outras percepções, podem fazer o exercício de 

autorreflexão sobre sua realidade cultural e social, influenciando na própria forma de pensar 

e enxergar o mundo.  

De acordo com Circe Bittencourt (2011, p.378), “a música tem-se tornado objeto de 
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pesquisa de historiadores muito recentemente e tem sido utilizada como material didático 

com certa frequência nas aulas de História”. Exemplo disso são os estudos do historiador 

Marcos Napolitano (2002) sobre a relação entre História e Música no Brasil e a importância 

deste diálogo na reconstrução de narrativas e sentidos ideológicos do passado. Segundo 

ele, “a música popular brasileira tem um lugar sociogeográfico que seria tanto mais autêntica 

e legítima quando mais fiel a esse passado” (NAPOLITANO, 2003, p. 54). Continua [...] arrisco 

dizer que o Brasil, sem dúvida [...], é um lugar privilegiado não apenas para ouvir a música, 

mas também para pensar a música (NAPOLITANO, 2003, p. 07). 

Joeri Duarte (2011), refletindo sobre a relação Ensino de História e Música e com base 

nas pesquisas de seu doutorado, concluiu que “a consciência Histórica mediada pela 

linguagem musical revela uma forte carga efetiva, pois faz parte de uma memória pessoal e 

modelo de referência para apreensão e assimilação das novas audições”. Tal apontamento 

corrobora em nossa perspectiva quando o autor afirma que “é salutar a utilização da 

linguagem musical no ensino de história com o objetivo de fazer com que os alunos 

compreendam os motivos pelos quais as pessoas atuaram no passado de uma determinada 

forma e o que pensavam sobre a maneira como faziam”. (DUARTE, 2011, p.13) 

Por conseguinte, desenvolvemos nossa pesquisa de campo utilizando o modelo de 

pesquisa colaborativa. Esta abordagem assinala-se como uma modalidade da pesquisa-

ação. Ibiapina (2008) aponta alguns recursos metodológicos indicados para serem utilizados 

neste processo, sendo “(...) as sessões reflexivas, as entrevistas individuais ou coletivas, a 

vídeo-formação, a observação colaborativa e as narrativas autobiográficas”.  O método 

mostra-se significativo na medida em que oferece novas formas de repensar e reconstituir 

o saber didático liberando um contato democrático entre os participantes da investigação, 

fornecendo métodos que possibilitam ao pesquisador formular análises e conceitos que 

permitem chegar mais próximo da escola, compreendendo como se desenvolve os 

processos de construção do conhecimento, bem como, a cultura escolar da instituição foco 

de observação.  Assim “outro ponto importante da investigação colaborativa (...) é que por 
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meio dela encontramos a possibilidade de diminuir os muros que separam o espaço 

acadêmico, do espaço das instituições escolares” (CHACON, 2013, p. 04). A pesquisa foi 

constituída por fases, organizadas pelos seguintes procedimentos: análise de documento, 

aplicação de questionários, entrevista oral, sessão reflexiva e observação colaborativa, de 

modo que os participantes se sentissem sujeitos de sua práxis e agentes ativos do processo 

de construção e (des) construção dos saberes envolvido.  

Nossa investigação em campo consistiu em três fases. Na primeira fase conhecemos 

a escola e suas organizações políticas/culturais de forma mais diagnóstica, por meio de 

conversas com a direção e a equipe pedagógica da instituição. O seguinte momento 

constituiu no contato com a professora-colaboradora, para apresentarmos à proposta de 

pesquisa e o desejo de termos a mesma e seus alunos como participantes-colaboradores 

do projeto. Após, combinamos o primeiro contato com suas turmas para aplicação dos 

questionários, na perspectiva de diagnosticar seus gostos musicais e suas experiências 

acerca da música na escola os perfis socioeconômicos, dentre outras questões.   

A II etapa é marcada pelas sessões reflexivas, nas quais discutimos um artigo de Joeri 

Duarte “A Música e a construção do conhecimento Histórico em sala de aula”. Efetivando 

um diálogo no qual trocássemos experiências, entendendo o professor não apenas como 

objeto de pesquisa, mais como colaborador. Além de planejarmos a aula observada e a 

metodologia usada pela professora ao trabalhar a música.  A III Etapa consistiu na 

observação da aula e da entrevista coletiva com os alunos, acerca dos pontos negativos e 

positivos do vivenciada por eles naquele momento.  

Nossas fontes são as gravações sonoras digitais como fontes primárias, decorridas da 

entrevista oral individualizada feita com a docente e de forma coletiva com os alunos, estas 

foram guiadas por um roteiro pré-estabelecido, assim também, os questionários 

socioeconômicos preenchidos pelos educandos, o PPP (Projetos Políticos Pedagógicos) da 

Instituição e algumas questões respondidas pela direção e equipe pedagógica, bem como 

os vídeos feitos da aula observada. Este material resultou na construção do diagnóstico do 



 

924 

 

lócus de investigação, assim como nos olhares de professoras e alunos frente à música como 

mediadora do conhecimento histórico. 

 

ETAPAS I E II: “O NÃO DITO ”: DA ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTÔNIO ALADIM953 A 

PROFESSORA JOPLIN954 E SEUS ALUNOS955 

O contato com esta instituição permitiu mergulhar em suas histórias, situando-a no 

tempo e no espaço, articulando paralelos com a realidade atual que enfrenta. Situada no 

Bairro Boa Passagem, região periférica da cidade, foi fundada em 13 de março de 1978, 

disponibiliza dos níveis de ensino: Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

distribuídos nos turnos matutino, vespertino e noturno. A Escola desenvolve atividades 

extracurriculares como: Ensino Médio Inovador, Mais Educação e o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na área de História). Sua estrutura física é de 

porte médio. Segundo a atual gestão, no passado, viveu momentos de desorganização e 

precariedade, mas agora, se mantém organizada e é bastante procurada pelo público – o 

total de alunos matriculados é 1.136 – em face do reconhecimento pela qualidade de ensino. 

A média alcançada no exame do IDEB(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)  em 

2011 foi 3.0, sendo a meta para 2013 de 3.5. Após levantarmos esses dados aconteceu nosso 

contato com o PPP956 (Projeto Politico Pedagógico), e identificamos que este baseia-se nos 

referenciais legais e teóricos da Educação Nacional, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação)  e PCNs( Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação). Faz referência à 

utilização de novas linguagens, recursos didáticos, bem fontes históricas no processo de 

ensino-aprendizagem, - a música por sua vez, se faz presente.  

                                                        
953 Estes dados foram levantados em Abril de 2014. 
954 O pseudônimo de Joplin, atribuído à professora da EEAA, é uma homenagem feita pela autora desta 

comunicação à voz que é bastante presente em suas madrugadas de estudos Janis Joplin. O nome foi sugerido 

e explicado a docente, a mesma concordando. 
955 Questionários socioeconômicos respondidos em Abril de 2014. 
956 Documento atualizado segundo a direção no ano de 2013. 
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Notadamente, entendemos a música no âmbito da escola básica por meio de um 

itinerário teórico que parte da relação primordial entre história e cultura na medida em que 

esta desencadeia-se em noções como “cultura escolar” e “cultura histórica”. A investigação 

de visões e usos da música por alunos e professores, requer o esforço de vê-los dentro desse 

emaranhado cultural que descortinará suas preferências e recorrências. Numa reflexão 

específica sobre as contribuições do uso da música para o ensino-aprendizagem de história 

na escola básica, destacamos – de acordo com os usos e procedimentos – a sua importância 

para a construção da “consciência histórica” que corrobora numa perspectiva pedagógica 

de promoção da autonomia dos sujeitos no espaço escolar. Por fim, a relação entre os 

sujeitos e os lugares, as práticas que estabelecem, as conexões que permitem, as fugas que 

tecem, tudo isso faz parte não somente da escrita da história numa perspectiva da pesquisa 

histórica, mas, também do professor-pesquisador, este perfil docente que em constante 

construção não deixa de (re)escrever a todo instante a própria a linguagem de sua disciplina 

na sala de aula. 

Como parte do processo, o contato e acompanhamento dos alunos tornaram-se 

fundamentais não somente para diagnosticar suas versões sobre o problema, mas, 

sobretudo, para desvendar seus interesses e transformá-los em matéria de reflexão e ação. 

Deste modo utilizamos de questionários para investigar, questões socioeconômicas, os 

gostos musicais dos discentes e suas opiniões acerca da utilização da música na sala de aula, 

39 de 40 alunos preencheram, porém alguns não completaram todos os itens. 957 

Diagnosticamos que 94,73%958 moram na Zona Urbana, porém a maioria não reside perto 

da escola, precisando de meio de transporte para locomoção. Esse impasse econômico nos 

leva a crer que muitos possuem uma condição econômica diversa do bairro, uma vez que 

esse é periférico. Justificamos isso, também, com base no número de automóveis (carros, 

                                                        
957 A cada tabelo e/ou porcentagem foi feita de acordo com o total de alunos que preencheram o item 

calculado.  
958 Nesta questão 38 de 40 alunos preencheram  
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motos), eletrodomésticos e tecnologias (computadores, celulares, iPhones, notebooks)  

apresentados pelos estudantes. A faixa etária dos jovens no terceiro ano é de 15 a 20 anos, 

com exceção de um aluno de 30 anos.  O que demostra ser uma turma “regular”, de poucos 

repetentes959. Sobre suas preferências musicais, surgiu uma enorme categoria de gêneros960.  

 

Tabela 1: Gênero musical dos alunos da professora Joplin - (2014.1) 

JAZZ 2,85% 

FORRO: 2,85% 

FUNK: 2,85% 

MÚS.ROMANT:961 5,71% 

MPB: 37,14% 

PAGODE: 2,85% 

POP: 5,71% 

REGGAE: 5,71% 

ROCK: 22,85% 

SETANEJO: 8,57% 

SWINGUEIRA: 0% 

Fonte: EEAA Escola Estadual Profº Antônio Aladim – 3º ano Vespertino -Ensino Médio- Caicó 2014.1 

 

  A diversidade de gostos musicais torna-se relevante, pois uma das principais 

preocupações é como o aluno vai reagir frente à música trabalhada em sala de aula. Porém, 

quando há um leque de opções torna-se mais fácil escolher as canções e a forma de 

trabalhá-las. Conforme Martins Ferreira em seu livro “Como usar a música na sala de aula”, 

ao problematizar a música “é possível ainda despertar e desenvolver nos alunos 

sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à disciplina” (FERREIRA, 

2013, p.13). Contudo observamos que existe para estes jovens uma diferença entre música 

para ouvir e música para dançar.  Entendemos que ao utilizar a música na sala de aula o 

                                                        
959  De 40 alunos 49 preencheram esses itens expostos 
960 De 40 educandos apenas 35 responderam 
961 Essa categoria foi denominada pelos educandos 
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professor está fornecendo ao aluno autonomia de expor seu olhar frente aquele recurso e 

o conteúdo estudado, atribuindo sentidos para a história e aproximando de suas vivências. 

Com a professora Joplin, fizemos uma entrevista Oral. Esta constitui-se como uma de 

nossas fontes de análise, uma vez que “permite o registro de testemunhos e o acesso a 

“histórias dentro da história” e, dessa forma amplia as possiblidades de interpretação” 

Alberti expõe duas categorias de entrevistas: as temáticas e a história de vida, afirmando que 

ambos os tipos podem ser usados, haja vista “que a entrevista de história de vida contém, 

em seu interior, diversas entrevistas temáticas, já que, ao longo da narrativa da trajetória de 

vida, os temas relevantes para pesquisa são aprofundados”. (2011, p. 174-175) Portanto, 

aplicamos ambas as perspectivas com a docente, buscando entender o lugar social e de 

produção, como também questões específicas da temática investigada. Tais passos e 

métodos foram necessários para estabelecer o diagnóstico do lócus de investigação e seus 

agentes, bem como categorias de experiência de musicais da educadora e educandos. 

Tornando-se decisivo para as próximas fases já que por meio desses dados podemos fazer 

intervenções que possam projetar essas experiências que antes eram voltadas para 

momentos de lazer em uma ação intelectual.  

Deste modo, chegamos aos seguintes dados: a mesma possui 45 anos de vida, 24 

anos como professora, há 18 anos atuando na referida escola. Á 10 anos ministra somente 

aulas de História. Iniciou na docência por meio de uma formação em Magistério, concluída 

em 1988, e dedicou-se a história após concluir o curso em 2002. Em 2003 especializou-se. 

Joplin entrou por um acaso na História, tentou sair, mais não teve sucesso nos concursos 

que apostou, portanto resolveu continuar na profissão e espera ansiosa a aposentadoria, 

segundo a própria, quer viver de sua arte (o cordel e teatro). Possui 10 turmas, trabalhando 

apenas nesta escola e com Ensino Médio, divididas em dois turnos, ressalta que hoje só 

largaria o magistério pelo Cordel. 

Dialogamos com Michel de Certeau em A Escrita da História, especificamente no 

capítulo “A operação Historiográfica” onde este, faz uma análise sobre o lugar social do 
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pesquisador, ressaltando a influência das instituições das quais estes se formaram e diversos 

fatores aos quais os historiadores são afetados no momento da escrita. Notamos a 

importância de entender o lugar social e a instituição da qual o indivíduo (professora Joplin) 

pertence, o que é crucial na compreensão dos discursos construídos pela própria. Haja vista, 

que por fazer parte desse novo “respirar” da instituição história, faz uso e tenta desconstruir 

a visão que muito tem de que a história e “sem graça” “sem importância”.  

 

FASE III: AS EXPERIÊNCIAS ACERCA DA MÚSICA 

Nos questionários perguntamos o seguinte: É comum seus professores usarem 

músicas nas aulas?962 35,89% não, 33,33% sim e 30,76% “às vezes”, ressaltando que, segundo 

os mesmos, esse uso fica efetivado de forma mais ampla nas disciplinas de línguas 

estrangeiras; Inglês e Espanhol, demostrando que apesar da professora ter uma trajetória 

bastante conhecida, pela diversidade de fontes e/ou recurso didático utilizado em aula, a 

música não é de sua preferência.  

 Seguimos com outras questões: Nas aulas de História a professora utiliza-se de 

músicas? Quando utiliza, o que você acha? Acerca da primeira: 28,94% asseguraram que sim, 

42,10% não e 28,94% “às vezes”, está questão confirma nossa afirmativa, feita a priori. No 

outro ponto, acerca do que eles acham quando a professora usa-se de músicas, escreveram: 

 

Legal, pois é um meio que faz os alunos entender mais o assunto.” “Bom, acho legal.” “Método 

bom de aprender.” “Adoro, pois é mais fácil de nos expressarmos.” “Muito bom, pois é uma forma 

de aprender relaxando.” “Eu gosto, pois fica um clima agradável e o entendimento se torna mais 

fácil.” “Ótimo, a música faz parte do aprendizado.” “Adoro, fica todo mais divertido e fácil.” 

(resposta dos questionários preenchidos pelos educandos em Março de 2014). 

  

Estes 42,10%963 que alegaram a não utilização de músicas pela a professora Joplin, 

condiz com o que a mesma assegura ao responder a seguinte questão: Em quais temas e 

                                                        
962 Desta questão, 39 de 40 alunos responderam.  
963 Deste item 38 de 40 alunos colaboraram.  
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conteúdos a senhora costuma utilizar-se da música como fonte histórica e/ou material 

didático? Quais músicas são mais usadas?  

 

São: Cálice, Mulheres de Atenas (...). Eu não costumo muito utilizar a música, eu utilizo 

deixando-os à vontade para que façam paródias, mas digo sim, que a música é uma 

importante fonte Histórica, assim como filmes, fotografias, mas não fiz ainda um trabalho 

para usar puramente como fonte histórica, trabalhei com essas duas música, mas foi apenas 

casual, não costumo utilizar.  (Prof. Joplin- Abril de 2014). 

 

Joplin deixa claro, que não costuma empregar-se da música, porém em uma das suas 

falas afirmou:  

 

“(...) você agora me alertou na música em si, acho que meu próximo trabalho será fazer um 

apanhado das músicas para usar como fonte, (...) para ver como eles encaram essa questão do 

trabalho com música (...)” (Prof. Joplin- Abril de 2014). 

 

Essa fala de Joplin é de sua importância, pois apesar de não trabalhar com a música, 

a docente se mostrou motivada para receber e colaborar com nossa pesquisa, se sentindo 

interessada e determinada em viver essa experiência. Para Joplin usar a música é uma 

situação mais difícil, existe uma desmotivação nos alunos que dificulta esse trabalho, 

segundo a mesma o educando tem preguiça de tentar raciocinar.  

 

“Eu diria que tem aquela certa estranheza, e a falta de leitura faz com que eles resistam, não 

querem interpretar, entender o que quer dizer, “Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de 

sangue” (...) alguns não estão acostumados a raciocinar a entender nas entrelinhas, resistem e 

argumentam que não sabem (...)” (Prof. Joplin- Abril de 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

930 

 

Continua: 

 

“A gente percebe que logo de início por eles não estarem habituados, por muitos não 

escutarem esse tipo de música em casa, a primeira reação é de estranheza, em relação à 

música em sim, pois eles perguntam: professora isso é música de velório?! Então é preciso que 

se tenha todo um diálogo, converse com eles, explique a questão do tempo da música, por que 

ela foi utilizada, o que aquela música quer dizer, para que eles possam compreender”. (Prof. 

Joplin- Abril de 2014). 

 

   Essa reflexão da educadora é muito importante, já que ao situar o aluno no tempo da 

música, explicando as possíveis narrativas camufladas, ela possibilita aos estudantes 

reconstruir o passado de forma diferente, na qual eles possam se colocar como agente ativo 

desse processo, ampliando sua visão sobre determinados assuntos e momentos históricos. 

Acreditamos que conhecer o ponto de vista daqueles que fazem parte da pesquisa, 

colocando-os como colaboradores e agentes ativos desse processo e decisivo para 

desenvolvimento da investigação, pois conseguimos planejar e colaborar com possíveis 

modificações naquele espaço. Colocamos como crucial, conhecer mesmo minimamente o 

“gosto” musical do educandos, para que não existe resistência deste, com a canção.  

   Seguimos indagando: Quais as maiores dificuldades encontradas pela senhora ao se 

trabalhar a música nas aulas de história? 

 

“A aceitação do estilo musical, por que eles não têm costume de ouvir isso, e a outra questão 

da preguiça de raciocínio por causa da preguiça de ler, de raciocinar, por que sabem que tem 

que ler, interpretar (...)” (Prof. Joplin- Abril de 2014). 

 

Por fim indagamos: Como a Senhora enxerga a música enquanto material didático 

e/ou fonte Histórica? Na visão a professora Joplin: 
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“(...) ela justamente por ser música, por ser arte, deveria ter uma aceitação maior, e ela se 

constitui de uma fonte importante da pesquisa por que vai tratar de um assunto, um 

acontecimento histórico de uma forma mais artística, é importante ver esse lado também, que 

o artista em dado momento se preocupou em escrever uma música, que ele se preocupou em 

escrever algo de forma diferente que o livro didático trás (...)” (Prof. Joplin- Abril de 2014). 

 

 Estes depoimentos mostram que apesar de não utilizar a música, Joplin entende a 

importância dela para aprendizagem. Os depoimentos de todos os colaboradores foram 

essenciais para o planejamento e construções das etapas seguintes que apesar de estarem 

pré-planejadas, precisavam se enquadrar na realidade especifica. Buscar compreender como 

a música pode modificar e contribuir para essas realidades é nossa meta. Assim, entendemos 

que a música é algo que atrai os alunos, possibilitando uma aula participativa, interativa e 

dinâmica, claro, partindo dos “gostos” musicais dos mesmos. Torna-se crucial, conhecer o 

universo musical do jovem e dialogar com sua realidade sócia histórica.  

Dialogando com Paulo Freire (2011), isso significa dar ao aluno autonomia de 

raciocinar sobre seu próprio pensamento, fazendo o que, ele chama de “liberdade de 

autonomia”, na qual o professor reconhece as capacidades cognitivas dos educandos 

colocando-os como agentes ativos do processo de construção de saber, esta, estar "fundada 

na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando" (FREIRE, 2011, p. 11), 

“o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 

que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 2011, p. 59).    

 

SESSÕES REFLEXIVAS E ANÁLISE DA AULA NO 3º ANO. ETAPA III: OS SILÊNCIOS 

Resolvemos marcar nossa primeira sessão reflexiva na perspectiva de mostrar os 

resultados apresentados acima e dialogarmos sobre eles, assim como discutimos com a 

professora o estudo de Joeri Duarte, “A Música e a construção do conhecimento Histórico em 

sala de aula”. Tecer essas discussões e reflexões com a Joplin foi bastante significativo para 

o resultado e planejamento da aula, uma vez que dialogamos entre a teoria e a prática do 
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saber-fazer do professor acerca de um determinado recurso e/ou fonte história. 

Acontecendo por sua vez, momentos de autorreflexão da professora acerca de suas práticas. 

Após, escolhemos o dia da observação, o conteúdo, e a forma como seria aplicado e 

problematizado junto aos alunos a música. 

Joplin sugeriu fazer uma revisão de todos os conteúdos do bimestre, isto 

problematizado em forma de seminários, nos quais os alunos deveriam escolher os recursos 

e/ou fonte histórica que se identificasse, existindo uma construção do conhecimento 

histórico “autônomo” e democrático, os educandos se colocando como agentes do 

processo. Deste modo, foi orientado pela professora que a turma, organizasse em quatro 

grupos, com os seguintes temas/conteúdos: Grupo A, B, C e D; A: Revolta da Chibata, B: com 

Tenentismo, C: Semana de arte moderna 1922 e D: Canudos. O grupo A, escolheram usar a 

música em forma de parodia e a música/melodia escolhida (É Preciso Saber Viver - Titãs), B: 

Escolheram a paródia e a melodia de (Asa Branca-Luiz Gonzaga) e o C: História em 

quadrinhos e o D: Mamulengo.  Aqui nos debruçaremos apenas na análise das equipes A e 

B.  

De inicio, podemos notar que a música como fonte história não foi escolhida para ser 

problematizada pelos alunos, significando que os menos sentem dificuldades ao trabalha-

la como fonte e não se identificando com as canções, o que condiz com o discurso da 

professora, no qual a mesma ressalta que os educandos enxergam as canções como chatas. 

Partindo desse pressuposto justificamos a ideia de conhecer mesmo que, minimamente, o 

que os alunos escutam e se aventurar em sua realidade torna-se fundamental para qualquer 

atividade desenvolvida no processo de aprendizagem. A seguir as letras das paródias.  

 

Grupo A: Parodia A Revolta da Chibata964 da Música: É Preciso Saber Viver - 

Titãs 

 

Aquele era o tempo, que os direitos negavam, 

Que num sol escaldante os negros suavam, 

                                                        
964 Paródia apresentada Maio de 2014 
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Eu via no céu injustiça com aqueles... 

O poder do maior era o sague dos negros 

 

(Refrão) Quem me leva, quem salva dessa chibata... 

Quem me diz onde é... a estrada, estrada.. 

Aquele era o tempo, em que na justiça havia, 

Que os homens prometiam 

O que outros pediam ... 

Eu bebia do sangue, que em goles pequenos 

Professava na fala e sorria de medo 

 

(Refrão) 

Marinheiros perdidos em portos distantes 

Em vales esquecidos.. couraçado dos gigantes 

Num estado vizinho João Cândido pedia o fim dos maus tratos 

(Refrão) 

 

Grupo B: Paródia sobre o Tenentismo965 da música: Asa Branca de Luiz 

Gonzaga.  

 

Um conjunto de movimentos integrados por oficiais 

O movimento e o conformismo ocorrido 

Lutando contra oligarquia estabelecida aqui no Brasil 

Nesse tempo nem o povo 

Tinha a privacidade, pois não havia voto secreto, 

Que é direito do cidadão  2x 

E até mesmo São Paulo juntou forças ao  Rio Grande do Sul 

O que formou a Coluna Preste, do setor  militares e civis 

E agora para terminar o tenentismo teve fim 

Na década de vinte e sete, combatido pelo exercito 2x 

  

 Notamos, por meio das observações e das letras apresentadas pelos jovens, que 

ambos os grupos se dedicaram para socializar suas ideias acerca do conteúdo estudado, 

bem como tentaram transmitir de forma leve e com rima, não “copiando” apenas o que estar 

no livro didático, mas fazendo uma reflexão sobre o assunto, organizando-o de forma 

cronologia e potencializando a História para o presente, como foi o caso do grupo B, ao 

                                                        
965 Paródia apresentada Maio de 2014 
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colocar “Nesse tempo nem o povo tinha a privacidade, pois não havia voto secreto que é direito 

do cidadão” mostrando que esse exercício de problematização proporcionado pela parodia 

auxiliou a ampliação da consciência história dos alunos, uma vez que a aprendizagem 

histórica segundo Rüsen: 

 

É um processo de desenvolvimento da consciência histórica do qual se deve 

adquirir competências da memoria histórica. As competências que permitem 

efetuar uma organização cronológica que, com coerência interna entre 

passado, presente e futuro, permitirá organizar a própria experiência de vida. 

(RÜSEN, 2011, p. 113). 

 

  Após apresentação dos estudantes fizemos uma roda de conversa e projetamos uma 

entrevista coletiva com os mesmo, na qual questionamos os pontos positivos e negativos 

de suas apresentações e do recurso utilizado. Para o aluno A: 

 

O ponto positivo é que (...) eu nunca tinha ouvido falar desse negocio de Tenentismo, através da 

música foi uma forma de absolver bem melhor. O negativo é que foi difícil colocar o 

tema/assunto na música... (Aluno A – Maio de 2014) 

 

Percebemos nesta fala, que apesar de ser uma atividade de revisão o aluno não tinha 

conhecimento sobre o tema, pois acreditamos que o mesmo faltou no dia ou não prestou 

atenção na aula. Porém ao se deparar com o trabalho o mesmo confirma a importância da 

canção em forma de parodia como auxiliadora da construção do conhecimento histórico 

absorvido por eles (alunos). 

 

Primeiramente eu quero parabenizar à senhora por que isso! Foi uma ideia espetacular. Sei lá, 

tipo, é diferente de sentar numa cadeira e escutar a senhora falar do assunto (...) a gente teve 

que se reunir (...) eu gostei muito por que quando a gente se reúne ver a capacidade máxima 

de cada um, a gente ver as ideias que eles tem e propõem. E o negativo e a falta de tempo...  

(Aluno B – Maio de 2014) 
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Você aprende a escutar melhor, a encenar, o som a música tudo isso é diferente... O negativo 

foi que a gente demorou muito para escolher como ia fazer...(Aluno C– Maio de 2014 

 

Foi um jeito diferente de aprender, a gente acaba absorvendo mais... Sei lá e o negativo foi o 

tempo, por que tivemos que “sair” da aula de outros professores para fazer... (Aluno D– Maio 

de 2014) 

 

Mais uma vez comprovamos com base nos argumentos dos jovens, a importância e 

função da canção seja ela na forma de paródia ou fonte, na construção do conhecimento 

histórico e desenvolvimento de capacidades cognitivas, o que contribui na efetivação de 

relacionamentos democráticos professor-aluno. Em outras palavras, é dá ao aluno 

autonomia de raciocinar sobre seu próprio pensamento, no qual o professor reconhece as 

capacidades cognitivas dos educandos colocando-os como agentes ativos do processo de 

construção do saber, ampliando assim a consciência desses jovens.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a música, por si só, ocupa um espaço imaterial e material no universo 

cultural do qual fazemos parte. Seja fora ou dentro da cultura escolar, a canção ou ato de 

fazer paródias, presente em nosso cotidiano, reflete os sentimentos e as ideologias que nos 

permeiam servindo como mediadora de nossas emoções, que são traduzidas em seu 

universo complexo de sons, vozes e ritmos, transformando-se em trilhas sonoras das nossas 

histórias cotidianas, passadas e futuras. De forma voluntária ou involuntária, as canções 

recebem e são influenciadas pelo seu tempo, o que nos permiti enquanto professor-

pesquisador investigar junto com os alunos as entrelinhas das mesma.   

Por conseguinte, ao se trabalhar a música seja como documento e /ou recurso 

didático - neste estudo a paródia, na sala de aula, o professor fornece autonomia aos 

educandos, possibilitando aos mesmos ampliarem sua perspectiva sobre determinados 

conteúdos, levantando problemas e soluções, buscando analisar as “entrelinhas” das 

narrativas históricas, compreendendo a existência de outras identidades, bem como 
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questionando seu próprio pensamento, fazendo uma autorreflexão (meta-cognição) sobre 

o conhecimento adquirido, alargando sua Consciência Histórica, na medida em que utilizam-

se da História para orientarem-se no tempo presente, por meio de uma organização 

cronológica do passado, atribuindo sentidos na sua vivência. A Consciência Histórica é assim 

“o modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência no tempo e intenção no tempo se 

realiza na vida humana” (RÜSEN, 2001, p. 71). Logo, além de entender por que é uma 

“árvore”, o educando, entenderá as razões pelas quais faz parte da “floresta” e em qual se 

encontra, ou seja, compreende sua identidade, mais também a construção de outras, em 

distintos espaços e tempo.  De forma que o professor-pesquisador, lida no seu cotidiano 

com a Ciência Histórica e a Cultura Histórica. 

A investigação da utilização da música por alunos e professores, requer o esforço de 

vê-los dentro desse emaranhado cultural que descortinará suas preferências e recorrências. 

Numa reflexão específica sobre as contribuições do uso da canção em seus variáveis 

gêneros, para o ensino-aprendizagem de história na escola básica. Destacamos – de acordo 

com os usos e procedimentos – a sua importância para a construção da Consciência 

Histórica que corrobora numa perspectiva pedagógica de promoção da autonomia dos 

sujeitos no espaço escolar. Por fim, a relação entre os sujeitos e os lugares, as práticas que 

estabelecem as conexões que permitem as fugas que tecem tudo isso faz parte não somente 

da escrita da história numa perspectiva da pesquisa histórica, mas, também do professor-

pesquisador, este perfil docente que em constante construção não deixa de (re) escrever a 

todo instante a própria a linguagem de sua disciplina na sala de aula. Finalizamos essa 

comunicação com as palavras da professora Joplin. Acreditamos com base na vivência 

escolar compartilhada, que em um futuro próximo o Ensino de História, perderá esse 

estereotipo de “chata” sem “utilidade”. 
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EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: MOMENTO (OU NÃO) 

DE REAFIRMAÇÃO DA ESCOLHA DOCENTE 

 
Ilderlânia Pereira de Araújo966 

 

INTRODUÇÃO  

Este artigo pretende, a partir de minhas memórias de estagiaria, refletir sobre a 

prática docente proporcionada pela disciplina de Estágio Supervisionado no Curso de 

História UFRN- CERES – Caicó – RN, através da observação de três aulas e a aplicação de 

uma oficina na quarta ida ao 9º ano da Escola Municipal Severino Paulino de Souza 

localizada no sítio Barra da Espingarda município de Caicó – RN, em que me proporcionou 

aprendizagens e emoções.  

Já possuo experiência de lecionar através do Programa Institucional de Iniciação á 

Docência (PIBID), mas a experiência aqui a ser relatada foi diferente de qualquer intervenção 

que o programa citado me proporcionou. Isso porque a história é continua de mudança, 

dessa forma nenhum fato, mesmo que tente ser reconstituído será igual ao que passou.  

A oficina me reordenou, no sentido de voltar a escola mencionada primeiramente por 

motivos afetivos, moro na comunidade em que a escola se localiza e desde o pré escolar até 

o 9º ano estudei na mesma, além de uma nova experiência enquanto contanto com sala de 

aula, no sentido de está sendo avaliada pela professora tutora da sala do ensino 

fundamental que no caso fui avaliada e também por ser avaliada pela professora que leciona 

a disciplina de estagio supervisionado no Curso de História UFRN- CERES – Caicó – RN.  

O estágio é também momento de reafirmação de escolha de uma parte da vida muito 

importante, que é a decisão pela docência. Segundo PONTUSCHKA (1991), que os autores 

Sandra Agostini e Elison Antonio Paim se apropriam: “[...] demonstra a importância do estágio 

                                                        
966 Licenciando (a) em História pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES).   



 

940 

 

para a formação do professor, e por outro lado, considera que este é um momento para 

verificar o acerto de sua escolha profissional [...]. “(2006, p. 188). 967 

 

RECEPÇÃO POR PARTE DA DIRETORA, PROFESSORA E ALUNOS 

A diretora foi muito atenciosa. Quis tudo muito formalizado com a carta de 

recomendação. Quis que tudo ficasse documentado. A estrutura da escola na medida do 

possível é melhorada com dinheiro arrecadado no São João a escola, que serve também 

compra materiais permanentes e materiais que serão gastados pelos alunos e professores 

em atividades escolares.  

A professora muito atenciosa e maleável na medida do possível. Eu sempre falava o 

que pretendia para a oficina. Ela só fez um pedido, que foi acatado. Não sair da temática 

que estava trabalhando. Fiquei livre para escolher a turma que iria trabalhar. Escolhi o 9° 

ano. Pelo simples fato da professora ter uma aula de História no primeiro horário e uma 

segunda aula no terceiro horário de geografia. Maleável consentiu que as duas aulas fossem 

de História para facilitar o estágio.  

Formada em História licenciatura pela Universidade do Rio Grande do Norte, 

concursada pela prefeitura de Caicó – RN, assumiu duas disciplinas, História que foi 

capacitada e a de Geografia para cumprir a carga horária. 

Os alunos me receberam bem. Alguns eu já conhecia. Curiosos. Questionavam até 

por facebook o que seria desenvolvido na oficina.  

Foi acordado com a professora Edna que observaríamos três aulas e aplicaríamos a 

oficina na quarta aula.  O “primeiro contato” com a escola deu-se no dia 24/03/2014. 

 

 

 

 

                                                        
967 AGOSTINI, Sandra. PAIM, Elison Antônio. Estágio: contribuições para a formação do professor de história. 

Londrina: História & Ensino, v. 12, pp. 188, ago. 2006. 
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TRÊS OBSERVAÇÕES 

Entendemos que é a partir do estágio, do exercício de observar a pratica docente que 

o graduando reflete sobre o nexo teoria e prática que o mesmo deve fazer em suas 

intervenções. 968 

Das três intervenções, uma aconteceu na sala de computação. A professora utilizou o 

data-show. A sala é climatizada. Em todas as aulas do estagio os alunos estavam presentes. 

Turma de fácil controle. Sete alunos. Pais presentes, no que se diz respeito aos estudos dos 

filhos. 

O conteúdo abordado pela professora foi Brasil: as oligarquias no poder. Dos sete 

alunos apenas três tem o livro.  

Nos slides a professora não projeta só assunto. Projetou imagens que representam o 

período proposto.  

Problematizou o conceito de república velha. Tratou do poder nas mãos dos 

fundiários. Elencou os treze presidentes da republica velha e seus principais feitos.  

Me apropriando do texto, lendo imagens criticamente: uma alternativa metodológica 

para a formação do professor de história cuja autora Maria Auxiliadora Schmidt faz com que 

entendamos a importância da imagem enquanto mediadora do conhecimento histórico. Em 

que a imagens não devem ser apenas ilustrativas. Ocupando um espaço como uma simples 

decoração. Até porque há intencionalidade nas escolhas. 969   

A imagens proposta no livro didático que a professora Edna apresentou aos alunos 

deixou a desejar, pois a mesma poderia ter explorado cada elemento junto aos alunos 

fazendo com  que eles desnaturalizassem o olhar para com a representação iconográfica.  

                                                        
968 AGOSTINI, Sandra. PAIM, Elison Antônio. Estágio: contribuições para a formação do professor de história. 

Londrina: História & Ensino, v. 12, pp. 187-202, ago. 2006. 
969 BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. in.: O saber histórico em sala de aula. 12ª ed. 

são paulo: contexto, 2013, p. 69-90. 
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A imagem em questão: a república na figura feminina, o eleitor na figura de um burro 

sendo puxado até a república para votar em quem seu senhor, na figura de um coronel 

indicasse. Exposta logo abaixo na figura 01. 

 

 
Figura 01970 

 

 Compreendemos que poderia ter sido explorado pela professora os seguintes 

aspectos: O governo na figura feminina, jovem, bonita, de caráter justo, pois o novo governo 

a república tomava o lugar da monarquia que tinha por governante o rei. Fazendo assim 

menção a quão ultrapassado era o governo anterior.  

O eleitor na figura do burro sendo puxado por um cabresto para votar. Dava para 

trabalhar os conceitos chave desse conteúdo que é o voto de cabresto e o curral eleitoral. 

As pessoas mais pobres geralmente moravam nas grandes propriedades dos coronéis, que 

na imagem aparece representado na figura de um fazendeiro rico.  

A lógica que não foi explorada pela professora foi a dinâmica existente entre o 

coronel e o presidente. Apresentou aos alunos também uma imagem de uma pirâmide em 

que estava dividida em quatro categorias. No topo encontrava-se o presidente Campos 

Sales, logo a baixo os governadores, prefeitos e coronéis.  

                                                        
970 Figura 01: Disponível em :< http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-imagens/charges/proximas-

eleicoes-de-cabresto> Acesso em: 24/03/2014 ás 19 horas e 30 min.  

 

 

http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-imagens/charges/proximas-eleicoes-de-cabresto
http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-imagens/charges/proximas-eleicoes-de-cabresto
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Questiono, como é que o presidente na capital que era no Rio de Janeiro fazia para 

permanecer no poder no Rio Grande do Norte?  

Estas imagens retomamos na oficina. Instigamos a leitura critica das imagens por 

parte dos alunos. Fizemos com que percebessem a teia de poderes que se tinha entre o 

poder regional e nacional. Em que os coronéis eram o poder local que assegurava o poder 

na esfera maior.   

A professora utiliza muito o livro didático. Entendo que o livro didático é uma das 

ferramentas a serem utilizadas pelo mesmo. Tendo em vista alguns alunos não terem livro, 

ela passou atividade do livro em grupo.  

Algo que me chamou atenção foi a fala de um dos alunos. “Que aula chata! To com 

sono.” Quando Durval Muniz  diz ”A escola é cada vez mais um espaço desinteressante, 

um espaço que revela toda a engrenagem disciplinar que a fundamenta, sem oferecer em 

contrapartida nenhuma compensação simbólica, imaginária, para o seu existir.”971 Nos instiga 

a pensarmos se realmente a escola entrou em crise, se realmente entrou em fracasso. Nos 

motiva a pensar qual o papel do professor em meio a essa situação. Especificamente o 

professor de História, em que deve está criando mecanismos para fazer com que esse aluno 

se sinta sujeito agente de sua própria História.   

 O professor para colocar-se em seu lugar de mediador do conhecimento, deve aliar - se 

as tecnologias como uma “arma” estratégica, pois facilitam a aprendizagem bem como 

prendem a atenção dos alunos. 

 As imagens móveis e paradas, a música, literatura dentre tantas metodologias possíveis, 

devem ser trabalhadas não como uma ocupação da aula por não ter o domínio do conteúdo 

ou por passar o tempo, mas no intuito de analises direcionadas pelo professor, percebendo 

                                                        
971 ALBUQUERQUE Júnior, Durval Muniz de. Por um ensino que deforme: o docente na pós-modernidade. 

disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/por_um_ensino_que_deforme.pdf . 

p.06. 
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os possíveis anacronismos, localizando o tempo-espaço proposto, fazendo com que os 

alunos adsorvam os conceitos presentes no conteúdo trabalhado. 

Uma das coisas que me incomoda é a resistência por parte de alguns professores em 

dinamizar as aulas, pois argumentam que a aula não deve ser um espetáculo.  

Percebo que o dinamismo deve ser um incremento da aula, tendo em vista que não é 

possível todas as aulas fugirem da exposição oral que não tem auxilio dos recursos áudio-

visuais, devido demandar tempo para a elaboração das aulas, lembramos a realidade dos 

professores que muitos teem carga horária lotada os três turnos, além de possuírem uma 

vida extra profissional, pois os mesmos também são humanos, devem e tem direito de viver 

como qualquer outro.    

Entendemos que a partir do momento que os problemas da vida cotidiana começam a 

surgir, o individuo teve uma base conteúdista, o mesmo tem total aptidão para refletir e 

solucionar qualquer questão, presumindo se que já foi disponibilizado conteúdos para isso. 

O discente com um montante de conhecimento científico fará o que lhe bem prouver. 

Se não levarmos em conta que o discente a partir do conteúdo estará a utilizar-se da 

deformação, estaremos assim a subestimar a capacidade do homem, enquanto ser 

pensante. Segundo Arendt972 

 

Não é possível educar sem ao mesmo tempo ensinar: uma educação sem 

ensino é vazia e degenera com grande facilidade numa retórica emocional e 

moral. Mas podemos facilmente ensinar sem educar e podemos continuar a 

aprender até ao fim dos nossos dias sem que, por essa razão, nos tomemos 

mais educados. 

 

Arendt faz com que entendamos, enquanto educadores é cômodo apenas instruir, 

depositando conhecimento, sem problematizar, sem desnaturalizar, sem instigar os 

                                                        
972 ARENDT, Hannah.  A crise na educação. New York: Vinking Press, 1961. p. 14. In: 

<http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf> acesso 

em: 07/03/2012. 

http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf
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questionamentos,  como se as coisas fossem prontas e acabadas, mas que sem a instrução 

o colocar-se no lugar do outro, respeitando, compreendendo os processos históricos torna-

se vazio, desvai – se em juízos de valor se não houver uma base conteúdista.  

O professor não pode deixar escapar de seu domínio, o conteúdo. Visto que se o 

mestre que está à frente de uma turma de discentes, não estiver se apropriado e dominando 

os conteúdos que são cobrados nos vestibulares de peso no Brasil que estão sendo 

substituídos pelo ENEM estes alunos não conseguirão ser aprovados nesses exames que são 

a porta para uma formação qualificada, bem como o discurso tornará vazio por não situar 

os acontecimentos em um tempo espaço cometendo anacronismos. 

Com base no conteúdo que o discente terá a capacidade e entendimento de 

desenvolver suas habilidades. É necessário que tenhamos horas dedicadas ao estudo, se crie 

hábitos à leitura, escrita e interpretação que se saiba que para se formar pensadores temos 

que ser instruídos, que se leva tempo, dedicação para uma boa instrução-deformação. É 

cansativo, pois é um trabalho com o corpo e a mente. Esse trabalho tem que ser praticado 

desde criança, para que a mesma possa ter disciplina corpórea e mental adquirida aos 

poucos.973 

No caso da educação na escola a responsabilidade de mostrar o mundo novo “o 

conhecimento” as crianças é do professor visto que o docente já o conhece enquanto que 

tudo é muito estranho para os estudantes. Paulo Freire:974 Talvez seja este o sentido mais 

exato da alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de sua 

história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. Fazer com que o aluno, perceba - 

se enquanto agente de sua própria história, que entenda o seu lugar de ação no meio em 

que esta inserido.  

                                                        
973 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere – os intelectuais, o principio educativo e o jornalismo. In:_______. 

Para a investigação do principio educativo. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2004. P. 129-139. 
974 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. In _______. Aprender a dizer a sua palavra. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987. p.5. In: 

<http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf> acesso em: 28/ 

03/ 2012. 

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/ater/livros/Pedagogia_do_Oprimido.pdf
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 O educador demonstra seu amor pelos seus discentes e responsabilidades para com 

eles e a sociedade, quando mostra a seus discentes caminhos; possibilidades, pois alguém 

tem que lhes apresentar ao mundo, esse novo tem que ser conhecido para que os 

estudantes ao terem o conhecimento necessário e discernimento possam fazer coisas novas 

que ainda não imaginávamos em fazer.975  

Cabe ao professor adaptar o ensino a sociedade e a cultura em que está inserido. O 

educador tem que analisar e entender que a vida de seu educando não se delimita a escola. 

Muitos de seus alunos não se alimentam bem, sofrem agressões entre outros motivos que 

diz respeito à vida particular, por este motivo esses alunos não vão bem na escola no sentido 

de desenvolvimento intelectual esperado pela instituição.976 

  O professor deve dar ênfase às particularidades de cada aluno, deve ser levado em 

conta que a vida vai além dos muros escolares. Em que as crenças e as práticas cotidianas 

devem ser compreendidas e não julgadas, o conhecimento que o aluno traz consigo deve 

ser levado em conta e também valorizado fazendo com que o mesmo e a comunidade sinta 

– se importante, para que as crianças e jovens sejam preparados para atuação na vida, e não 

apenas para a resolução de uma prova, fazendo assim com que seus alunos se sintam 

pessoas integrantes da História. 977  

E que os professores entendam que a forma que tem nas mãos é a oportunidade de falar 

e serem ouvidos. De mostrar que os pré-conceitos existentes na sociedade assim como os 

exercícios de poder são uma formação histórica e que eles são seres construtores da mesma. 

                                                        
975 ARENDT, Hannah.  A crise na educação. New York: Vinking Press, 1961. p. 14. In: 

<http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf> acesso 

em: 07/03/2012. 
976 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere – os intelectuais, o principio educativo e o jornalismo. In:_______. 

Para a investigação do principio educativo. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 2004. P. 129-139. 
977 CAIMI, Flávia. Aprendendo a ser professor de História. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2008. 

Pp. 165-215.  

 

http://redesocial.unifreire.org/pedagogia-noturno/arquivos/hanna-arendt-a-crise-na-educacao.pdf
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Que esse aluno questione, pense de forma critica, na perspectiva do ensino que deforma, 

pois já não é conformado com que é imposto como se os acontecimentos os dados fossem 

natural, mas perceber dessa forma que são construídos.978 

 A oficina ia ser aplicada na aula seguinte. Isso me deixou apreensiva. Não queria que a 

minha oficina causasse sono. Queria que a proposta de oficina fizesse sentido na vida 

daqueles alunos. Por isso demandei um tempo para refletir sob as questões supracitadas. 

 

APLICANDO A OFICINA 

Retomamos as imagens que a professora tinha mostrado, e instigamos os alunos a 

lerem as imagens criticamente.979  

Entendemos que as imagens paradas ou em movimento, devem ser entendidas como 

uma produção, feita por um alguém em um determinado tempo espaço, no intuito de 

transmitir um discurso.  

Apresentamos as imagens e questionamos os alunos, sobre o que falavam as 

imagens. Dessa forma mediamos o conhecimento de forma critica em que os alunos se 

sentiram os sujeitos ativos da oficina. 

Apresentamos um trecho de uma novela, um pedaço de um documentário e um vídeo 

aula que representavam a forma de pensamento político dos coronéis, direcionados aos 

moradores de suas terras.  

Apontamos para os alunos a forma com que os coronéis faziam para manter os seus 

candidatos no poder. As posses de terras e benefícios que as pessoas pobres poderiam ter 

em suas propriedades caso votasse em seus favoritos, assegurava a submissão da população 

mais pobre.  

                                                        
978 ALBUQUERQUE Júnior, Durval Muniz de. Por um ensino que deforme: o docente na pós-modernidade. 

disponível em: http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/por_um_ensino_que_deforme.pdf . 
979 BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. in.: O saber histórico em sala de aula. 12ª ed. 

são paulo: contexto, 2013, p. 69-90. 
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Com o auxilio de um cabresto980 instiguei a definição conceitual do que é voto de 

cabresto e curral eleitoral. Conceitos estes que definem as práticas eleitorais desse 

período.981  

Instiguei o pensamento dos alunos, questionando se há resquícios das praticas 

eleitorais do período da república velha. Eles logo fizeram uma ligação com os políticos que 

passam em período de eleição em suas casas pedindo voto e em troco do voto dão sacos 

de cimento ou uma chapa.  

Problematizamos assim o relato dos mesmo, lembrando que ao trocar o voto pelo 

saco de cimento ou qualquer outro objeto individual esse político não “terá” obrigação com 

a coletividade como por exemplo uma educação de boa qualidade que fará com que eles 

reflitam na hora das eleições e escolhas os políticos por suas propostas e os cobrem caso 

ganhem.   

Logo após como forma de fixação do que foi trabalhado com os alunos pedimos que 

se dividissem em dois grupos em que eu auxiliaria um e Danilo outro, produzindo assim 

uma carta utilizando –se também da imaginação se passassem por coroneis que 

endereçavam seu discurso convencedor dos votos da população que morava em suas terras. 

982 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebo que só se aprende a ser professor na prática. A teoria é de muita importância, 

pois dá um respaldo para a fundamentação do que se pretende em sala.  

Compreendo também que o professor está em constante resignificação de 

pensamentos e práticas já que a cada dia surge uma demanda diferente para com as ações 

                                                        
980 Objeto que serve para prender e/ou puxar os animais. 
981 Monteiro, Ana Maria F. C., Entre o estranho e o familiar: o uso de analogias no ensino de história. IN.: 

Caderno cedes, Campinas, v. 25, n. 67, set-dez, 2005, p. 333-347. disponível em http://www.cedes.unicamp.br.  
982 Essa carta do suposto coronel que os alunos produziram encontrasse ao final do relatório em anexo. 
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do docente.983Este tem o dever de fazer na medida do possível um nexo entre a teoria e 

prática, dessa forma tendo sentido os cursos de licenciatura.  

Um ponto positivo que percebi durante a aplicação da oficina foi a participação dos 

alunos, tendo em vista o que observamos que eles eram pouco participativos na aula da 

professora Edna porque a mesma não os instigava a questionarem, pensarem criticamente, 

sentindo-se assim seres ativos da História.  

A disciplina Estágio Supervisionado I me ajudou a perceber que leva – se tempo para 

perceber as especificidades de cada aluno. Que cada estudante reage em maior ou menor 

proporção a determinado estimulo metodológico que o professor propõe.  

 A prática do Estágio deixa a desejar no que se diz respeito a observação da turma, 

pois entendo que apenas em três aulas não dá para perceber muito dos perfis e histórias 

vividas dos alunos, e sentir –se capacitado a aplicar a oficina em uma quarta aula. 

 Mesmo aplicando a oficina em uma escola que tenho um vinculo afetivo, e 

conhecendo os alunos, pois moro, na mesma comunidade, não tenho e não tive a vivencia 

com os mesmo em sala de aula a ponto de perceber as necessidades de cada um no que se 

diz respeito a funcionalidade que eles pretendem dá com a História. No sentido de perceber 

como eles a percebem.  

De fato consegui perceber a problemática de que a disciplina História lhes causa 

sono, mas devido ao tempo, esta problemática será compreendida no estágio 

supervisionado II, em que retornarei a turma em questão, no intuito de levantar hipóteses a 

respeito da mesma, bem como entender outras ações dos alunos que a priori não ficaram 

claras para mim.  

 

REFERÊNCIAS 

AGOSTINI, Sandra. PAIM, Elison Antônio. Estágio: contribuições para a formação do 

professor de história. Londrina: História & Ensino, v. 12, pp. 187-202, ago. 2006. 

                                                        
983 CAIMI, Flávia. Aprendendo a ser professor de História. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2008. 

Pp. 165-215.  

 



 

950 

 

ALBUQUERQUE Júnior, Durval Muniz de. Por um ensino que deforme: o docente na pós-

modernidade. disponível em: 

http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/por_um_ensino_que_deforme.pdf  

 

 

BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. In.: O saber histórico em sala 

de aula. 12ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 69-90. 

 

 

BITTENCOURT, Circe. Identidade nacional e ensino de história no brasil. In: KARNAL, Leandro 

(org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6ª ed. São Paulo: contexto, 

2013, p. 185-204.  

 

 

CAIMI, Flávia. Aprendendo a ser professor de História. Passo Fundo: Ed. Universidade de 

Passo Fundo, 2008. Pp. 165-215.  

 

 

CARDOSO, Oldimar. Para uma definição de didática da história. In: Revista brasileira de 

história. São Paulo, v. 28, nº 55, p. 153-170 – 2008.  

 

 

FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinicius de Morais. Renovação da história da 

américa. In: KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e 

propostas. 6ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 143-162.  
 

 

FONSECA, Selva G. ?Como nos tornamos professores de História: a formação inicial e 

continuada? In: Didática e prática do ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. Pp. 

59-88. (Loc.: BCZM 93:37 F676d) 
 

 

FONSECA, Selva G. Projetos de trabalho: teoria e prática. In _______. Didática e prática do 

ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. Pp. 15-38. (Loc.: BCZM 93:37 F676d) 

 

 

MENDES ANDRÉ, Carminda. O lugar do professor na pós-modernidade. In: Educação em 

revista. marília, v.9, n.2, p.37-50, jul.-dez. 2008.  

 

MIRANDA, Regina Sônia. O livro didático de história hoje: um panorama a partir do pndl. 

IN.: Revista brasileira de história. São Paulo, V. 24, Nº 48, 2004, P.123-144.  



 

951 

 

 

 

MONTEIRO, Ana Maria F. C., Entre o estranho e o familiar: o uso de analogias no ensino de 

história. IN.: Caderno cedes, Campinas, v. 25, n. 67, set-dez, 2005, p. 333-347. disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br.  

 

 

 NADAI, Elza. ?O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva?. Revista Brasileira de 

História, São Paulo, v. 13, n° 25/26. Texto Complementar: FONSECA, Selva G. Revisitando a 

história da disciplina nas últimas décadas do século XX In: _______. Didática e prática do 

ensino de História. Campinas, SP: Papirus, 2003. Pp. 15-38. (Loc.: BCZM 93:37 F676d) 

 
 

NAPOLITANO, Marcos. Pensando a história sem fim. IN: KARNAL, Leandro (org.). História 

na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 6ª ed. São Paulo: contexto, 2013, p. 163-

184.  

 
 

ROCHA, Helenice Aparecida Basto. Problematizando a organização do ensino de história. 

disponível em: 

HTTP://WWW.UFRRJ.BR/GRADUACAO/PRODOCENCIA/PUBLICACOES/PESQUISA-PRATICA 

EDUCACIONAL/ARTIGOS/ARTIGO2.PDF.    

 

 

SILVA, Marcos Antônio de; Fonseca, Selva Guimarães. Ensino de história hoje: errâncias, 

conquistas e perdas. In: Revista brasileira de história. São Paulo, v. 31. nº 60, 2010, p. 13-

33.  
 

 

SILVA, Marcos. Ensino de história e novas tecnologias. disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/file/fevereiro2012/historia_artigos/2silva

_artigo.pdf.  

 
 

SILVEIRA, Josiane Alves da. Ensino de História: novas atuações, abordagens e perspectivas. 

In: História & ensino, londrina, v. 18, n. 2, p. 203-232, jul./dez. 2012.  

 

 

Figura 01: Disponível em :< http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-

imagens/charges/proximas-eleicoes-de-cabresto> Acesso em: 24/03/2014 ás 19 horas e 30 

min. 

  

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica%20educacional/artigos/artigo2.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/pesquisa-pratica%20educacional/artigos/artigo2.pdf
http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-imagens/charges/proximas-eleicoes-de-cabresto
http://www.casadehistoria.com.br/galerias-de-imagens/charges/proximas-eleicoes-de-cabresto


 

952 

 

RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

HISTÓRIA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS SENADOR GUERRA (CAICÓ-RN)  
 

Aline da Silva Linhares984 

Kyara Maria de Almeida Vieira985 

 

A sociedade passa por grandes transformações e a educação continua sendo 

creditada como o meio para que os sujeitos alcancem melhores condições de vida, como 

também, sejam capazes de conhecer a realidade e transformá-la. Apesar de a Constituição 

Federal de 1988, garantir em seu Artigo 205, que a educação é um direito de todos, esta não 

ocorre de fato, pois assim como a exclusão ocorre no meio social, acontece também no meio 

educacional, como é o caso de jovens e adultos, que por vários motivos não frequentaram 

a escola em tempo considerado regular.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996), estabelece que é dever dos pais matricular seus filhos em escolas 

básicas a partir do 6 (seis) anos de idade, onde a duração da formação é de 9 (nove) anos.  

Entretanto, ao longo das visitas realizadas na escola e das conversas com a professora e a 

direção, percebemos que muitos são os motivos que contribuem para que os alunos da 

educação de Jovens e Adultos não ingressem no período regular de alfabetização, dentre 

eles, porque desde cedo tem que trabalhar para suprir necessidades básicas como a 

alimentação, onde há o abandono escolar por parte daqueles que haviam dado início aos 

estudos. Esse elemento compõe as experiências da maioria desses alunos, fazendo com que, 

muitas vezes, sejam desmotivados e/ou sintam-se incapazes de adquirir conhecimento.  

Por outro lado, ao acompanharmos a gestão da escola e os educadores, 

percebemos em suas falas que ambos são desmotivados ao ensinar alunos da EJA, o que 

                                                        
984 Graduanda em História – DHC-UFRN-CERES.  
985 Pós-Doutoranda em História-UFCG/PPGH/PNPD; Grupo Flor e Flor Estudos de Gênero-CNPq. 
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provoca ressonâncias na sua maneira de operacionalizar as aulas e na sua relação com os 

temas a serem trabalhados. Certamente essa desmotivação não passa despercebida pelos 

educandos. O texto de Sandra Mara Corazza (“Por que somos tão tristes?”) nos possibilita 

pensar sobre tais experiências, quando a mesma questiona por que os educadores são tristes 

ao ensinar, e afirma que “se trata de uma tristeza imensa, tão duradoura, que nos leva à 

exaustão, desejar que chova muito para irem poucos alunos à aula, que haja greve, que 

cheguem logo o término do turno, ou, melhor ainda, as Abençoadas Férias.” (CORAZZA, 

2008, p.1) 

Ao estagiar no Centro de Ensino de Jovens e Adultos Senador Guerra (Caicó-RN), 

no mês de Outubro de 2014, vários foram os desafios encontrados durante o trajeto da 

prática de ensino. Tais desafios nos levaram a pensar em algumas questões: Quais os 

desafios da experiência de ser estagiária? Quais representações foram construídas sobre a 

Educação de Jovens e Adultos na referida escola? Quais as possíveis relações entre o 

conhecimento acadêmico e sua operacionalização na escola básica? Quais as demandas e 

provocações inspiradas por essa experiência no Estágio em História?  

O estágio na escola Senador Guerra foi desenvolvido por 4(quatro) estagiários, 

onde teríamos que observar o discurso pedagógico da escola, como se dava o processo de 

ensino-aprendizagem entre alunos/as e professores/as; por fim, elaboramos uma oficina 

para ser desenvolvida com a turma. Mas, antes de enveredarmos na discussão sobre a 

experiência do estágio, é preciso compartilhar alguns aspectos do funcionamento do Centro 

de Ensino de Jovens e Adultos Senador Guerra, que está situado na Praça Dr. José Augusto, 

conhecida também como Praça da Alimentação, no centro de Caicó/RN, s/n. O contato com 

a escola aconteceu desde 2013, tendo em vista que foi nessa instituição que ocorreram o 

primeiro e segundo estágios. A escola Senador Guerra, como é mais conhecida, atua nas 

modalidades de ensino Fundamental e Médio, destinando-se a educação de Jovens e 

Adultos (EJA), funcionando os 3 (três) horários (manhã, tarde e noite); possui um quadro de 
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22 (vinte e dois) professores e 4 (quatro) dependências administrativas.  A atual diretora é a 

senhora Marta Geruza da Costa Oliveira, que assumiu a direção em 2013. 

A escola Senador Guerra oferece educação básica para a formação de cidadãos, 

e entre suas práticas está a organização de uma semana pedagógica no início do ano letivo, 

que ocorre antes de começarem as aulas, para integrar e discutir entre os professores o 

desenvolvimento pedagógico da escola. Nessa semana ocorre a participação do quadro 

docente de toda a escola, incluindo a direção e a coordenação. Além disso, a escola realiza 

também o planejamento bimestral, contando com a participação dos coordenadores, 

professores, direção e inspeção escolar. Percebe-se ainda que há, por parte da equipe 

técnico-administrativa, o estímulo ao trabalho coletivo na escola a partir de reuniões e 

projetos, bem como, há um acompanhamento das ações docentes por parte do apoio 

pedagógico e da coordenadora pedagógica.  Pedagogicamente, a escola trabalha temas 

transversais que são inseridos de forma individual em cada disciplina. 

Entretanto, a mesma necessita de algumas modificações, como por exemplo, a 

motivação de seus alunos perante os estudos, pois muitos deles escolhem estudar na 

instituição não tendo como objetivo adquirir conhecimento, mas para terminar os estudos 

mais cedo, por ser uma instituição que trabalha com o supletivo, onde são ministradas 2 

(duas) séries em um ano. Deve melhorar ainda em outros critérios, tendo em vista que ainda 

não possui uma sala de informática, pois sabemos que o acesso à internet, atualmente, é 

um dos meios que auxiliam os/as professores/as no processo de ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, em nossas observações na escola, diagnosticamos nos relatos não só da 

professora da disciplina de História, mas de professores/as de outras disciplinas, que estes 

se mostram desanimados com Educação de Jovens e Adultos. Para esses/as professores/as 

a grande maioria dos/as alunos/as não se interessa pela aquisição de conhecimento.   

Após conhecer o funcionamento da escola, marcamos uma conversa com a 

professora-tutora, que foi a responsável pelo acompanhamento durante o estágio na escola. 

Conhecer a professora foi importante, pois, a partir desse contato verificamos sua postura 
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didática, o que ela pensa sobre o ensino da EJA, bem como a relação da mesma com 

seus/suas alunos/as.  A professora nos falou sobre o desinteresse da turma em relação às 

aulas de História, e não nos tolheu em relação à forma que deveríamos trabalhar. Em nossa 

aula de observação, notamos que a professora Eneide tinha uma boa relação com os alunos, 

o que é imprescindível para haver um ambiente agradável e amigável entre aluno/as e 

professores/as. Além disso, a professora se mostrou muito capacitada, dominando os 

conteúdos que expôs, ao mesmo tempo em que foi solícita para com os alunos. Essa boa 

relação entre alunos/as e professores/as é importante, pois como sabemos esses jovens e 

adultos vem de realidades difíceis e com baixa autoestima, assim eles “buscam a liberdade 

de sua realidade de discriminação que vivenciam constantemente através de um contato 

amigável com o docente.” (PEDROSO, S/D, p.4) 

Em um dos encontros com a professora-tutora, que ocorreu na escola Senador 

Guerra, no dia 03 de abril de 2014, a mesma relatou que a maioria dos alunos da modalidade 

EJA, estão em sala apenas para concluir o ensino para que possam entrar no mercado de 

trabalho. Essa ideia é corroborada por Pedroso (S/D, p.3), quando diz que 

 

contextualizando a realidade social do jovem e adulto, percebe-se que ele 

procura condições de vida melhor, através da educação, para isso busca 

numa idade mais avançada a alfabetização que não teve anteriormente. 

Assim, vê nessa alfabetização a solução para a maior parte das dificuldades 

de sua vida.  

 

De acordo com a professora, os alunos têm muitas dificuldades, sendo a principal 

delas na leitura e na escrita. Constamos essas dificuldades mencionadas pela professora, 

através de observações realizadas na turma, dos questionários respondidos pelos alunos em 

abril de 2014. Além disso, nós estagiários estávamos presentes quando a professora – tutora 

passou uma atividade para os educandos, momento em que os mesmos responderiam 

questões sobre o conteúdo exposto na aula. Nesse momento, verificamos que alunos/as 

demonstram dificuldades em expressar suas ideias, pois apenas transcreveram para o papel 
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o conteúdo do livro didático, ou chegaram a transcrever a atividade do colega. Percebemos 

também que, a maioria dos alunos não leem o conteúdo do livro, e querem uma resposta 

pronta, chegando ao ponto de perguntarem a professora, ode está a resposta para as 

questões. 

As dificuldades mencionadas acima podem ser verificadas através das respostas 

dadas pelos educandos, pois, questionados sobre o que achavam que poderia ser 

melhorado na comunidade, um aluno respondeu: “eu gostaria que poderíamos da mais 

educação para aqueles meninos que vivem nas ruas”. Outro aluno disse: “tudo e um pouco 

mais”. Diante desses relatos, nota-se, portanto, que os aluno/as não tem uma base de escrita 

adequada para a série que estão cursando, tendo em vista que são aluno/as de 1º ano do 

Ensino Médio. Como também, mostra que aluno/as demonstram dificuldades em expressar 

suas ideias, e essas dificuldades consequentemente se refletirão no modo desses alunos 

expressarem suas vontades e opiniões perante a própria sociedade. 

A falta de leitura dos alunos fez com que a professora Eneide deixasse a metodologia 

de fazer seminários avaliativos em sala de aula, pois não poderia contrariar os interesses da 

turma, já que os alunos não compareciam a apresentação dos seminários. Em nossas 

conversas com a professora Eneide, na escola Senador Guerra, em abril de 2013, 

questionamos sobre quais assuntos mais interessavam aos aluno/as, e a mesma chegou a 

conclusão que não poderia responder tal questionamento, tendo em vista que os alunos 

não têm hábito de leitura e que os mesmos não participam das aulas. Podemos perceber 

diante disso, que o processo de ensino aprendizagem é uma educação bancária, em que 

os/as alunos/as só recebem o conhecimento e não intervém no processo de ensino 

aprendizagem, estes não fazem questionamentos e estão ali como meros receptores do que 

a professora fala, não há, portanto, uma interação entre alunos e professora, 

“reconceitualizar a aula como espaço de compartilhamento de experiências individuais e 

coletivas, de relação dos sujeitos com os diferentes saberes envolvidos na produção do 

saber escolar.” (SCHMDT; GARCIA, 2005. p. 299) 
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As observações na escola Senador Guerra foram de suma importância para a 

realização de um bom trabalho, já que analisamos os métodos do processo de ensino-

aprendizagem da professora e da turma, o que nos deu possibilidade para percebermos as 

dificuldades e inquietações que ambos enfrentam nesse processo, e assim, procurar 

mecanismos para fazer com que as aulas sejam dinâmicas e que os mesmos interajam tanto 

com o professor como também uns com os outros. Além disso, a observação nos mostrou 

que há entre alunos/as, gestores e educadores da escola, uma situação de desânimo, de 

descrédito. Diagnosticamos ainda que, o educador não está diante de pessoas que querem 

apenas aprender, mas vivem em meio à situação de desânimo, dificuldade, baixa autoestima 

e que buscam melhores condições de vida.  

É importante destacarmos que o Ensino de Jovens e Adultos apresenta vários 

desafios, e um deles se refere ao contexto social dos alunos. Como mencionado 

anteriormente, muitos estão ali para terminar os estudos de maneira mais rápida com o 

objetivo de encontrar melhores colocações no mercado de trabalho. Nesse sentido, Moacir 

Gadotti, afirma: 

 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições 

precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) 

que estão na raiz do problema do analfabetismo. Para definir a especificidade 

de EJA, a escola não pode esquecer que o jovem e adulto analfabeto é 

fundamentalmente um trabalhador- às vezes em condição de subemprego 

ou mesmo desemprego (...) (GADOTTI, 2008, p. 31 apud PEDROSO, S/D, p.2) 

 

Assim, nós enquanto educadores, poderíamos procurar meios para que os 

alunos/as não sentissem nosso desestímulo frente ao desinteresse ou desmotivação deles, 

pois não estamos diante de pessoas que querem apenas aprender, mas, diante de pessoas 

que convivem com situações de desânimo, dificuldades e que buscam melhorias em suas 

vidas. Desse modo, ao ir para a escola esses alunos encontrarão “meios para permanecerem 



 

958 

 

e se sentirem integrados, ou seja, sentindo-se entre amigos e com prazer de estarem ali” 

(NEY, 2008, p.102).  

Ainda na observação da turma do 1º ano do Ensino Médio, os alunos se 

mostraram calmos, todavia, ficou evidente que os mesmos não gostam das aulas de História. 

Mas, o ensino de História é de fundamental importância para a formação do indivíduo, desse 

modo “o professor de história [...], faz com que o aluno não apenas compreenda, mas que 

assimile, incorpore e reflita sobre os ensinamentos de variadas formas.” (FONSECA, 2003, 

p.70). Com base nessa afirmativa, pode-se pensar que o ensino de história é essencial para 

que o indivíduo adquira meios para problematizar a forma de ver e entender o mundo, como 

também tem impacto nas suas concepções, atitudes e valores, portanto, “Ensinar História 

passa a ser dar condições para que o aluno possa participar do processo do fazer, do 

construir a História” (SCHMIDT, 1996 Apud AGOSTINI; PAIM, 2006, p.189).  

Portanto, sabedores do lugar que a História ocupa na formação do indivíduo, 

montamos uma oficina sobre o Povo Hebreu, pois é imprescindível que alunos/as estejam 

ciente da história destes, tendo em vista que o conhecimento mais aprofundado acerca 

desse povo faz com que o aluno compreenda a importância destes para a formação da etnia 

judaica e israelita, assim como, percebam as contribuições dos mesmos na construção do 

cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Nesse sentido, é imprescindível que os alunos 

saibam da importância cultural e o legado dos hebreus para a sociedade contemporânea, 

como por exemplo, a formação do monoteísmo moral e ético, como também instigar os 

alunos a refletir sobre as origens dos Hebreus, tendo como fonte de referência os textos 

bíblicos e as produções de mídia referentes a esse povo. 

Cientes dos desafios encontrados na educação de jovens e adultos, enquanto 

educadores, buscamos alternativas para despertar o interesse dos/as alunos/as no processo 

de ensino aprendizagem, trazendo esses/essas alunos/as para a construção da aula, pois 

acreditamos que essa seria uma das possibilidades para motivá-los. Assim, ao invés de 
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fazermos uma aula em que apenas nós exporíamos o assunto, pensamos que as novas 

tecnologias nos auxiliariam na oficina.  

Assim, refletimos de que forma nós futuros/as professores/as de História 

poderíamos  ensiná-la: “quais os temas, as fontes, os materiais, os problemas que 

escolhemos para fazermos as mediações entre o passado e o presente vivido por nós?” 

(SILVA; FONSECA, 2010.p.16). Desse modo, seria interessante levar para a sala de aula, 

diferentes meios que façam com que os/as alunos/as se interessem pelo assunto e vejam na 

disciplina de História a experiência de homens e mulheres no tempo, como também 

“entender que a história estuda a vida de todos os homens e mulheres, com a preocupação 

de recuperar o sentido de experiências individuais e coletivas.” (SCHMIDT; GARCIA, 2005, p. 

299) 

Nesse sentido na oficina realizada na turma do 1º ano do Ensino Médio, na escola 

Senador Guerra, foi utilizado como forma de despertar o interesse dos alunos, um vídeo - 

aula animado, onde através de desenhos de personagens bíblicos, era contada a história 

dos Hebreus, pois “nossa memória visual é muito mais duradoura que a memória textual” 

(JOHNSON, 2001, p.15 Apud SILVA, p.8). O recurso utilizado em sala está em consonância 

com as novas formas de se trabalhar o ensino de História, de modo que:  

 

Desde as primeiras décadas do século XX, educadores preconizam a 

utilização do cinema como importante recurso didático no ensino de 

História, alguns ancorados na ideia de reprodução fiel do acontecimento 

passado. Mas, além disso, o cinema cria possibilidades de construção do 

conhecimento histórico escolar, pois o filme em sala de aula mobiliza 

operações mentais que conduzem o aluno a elaborar a consciência histórica, 

forma de consciência humana relacionada imediatamente com a vida 

humana prática, e que se constitui, em última instância, no objetivo maior do 

ensino de História. (ABUD, 2003, p. 183) 

 

 Como forma de fazer com que os alunos ficassem mais próximos do tema 

abordado, pois devemos estabelecer “relações com o cotidiano dos alunos e dos 
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professores, bem como com o cotidiano de outras pessoas, em outros tempos e lugares” 

(SCHMIDT; GARCIA, 2005.p.303-04), eles foram incentivados a refletir e expor suas ideias em 

relação aos códigos e valores éticos criados pelo Povo Hebreu e que permanecem até hoje, 

como por exemplo, o fato de roubar e ser punido por isso. Nossos desafios começaram no 

início da aula, pois muitos alunos estavam em conversas paralelas e mais a frente quando 

passamos o vídeo, um dos alunos retirou-se da sala, porque não gostou da metodologia, o 

que nos deixou tristes e com receio de que outros/as alunos/as o acompanhasse. Todavia, 

não foi o que ocorrera, pois a oficina foi bem sucedida em relação aos alunos/as que 

permaneceram em sala. Esses/as participaram das discussões, fizeram questionamentos, 

ficaram curiosos a respeito do tema abordado. 

Se por um lado, provamos o sabor amargo de passar dias estudando para 

ministrar uma oficina, procurando meios de fazer com que a mesma fosse produtiva, mas 

de forma leve e alegre, e víamos alunos/as sem interesse, dormindo nas carteiras, sem 

prestar atenção aos que estava sendo exposto, problematizado; por outro lado, provamos 

o doce sabor de ter alunos/as envolvidos e gostando da aula. Alunos/as que não queriam 

que saíssemos da sala, que nos perguntavam se não poderíamos ficar ministrando aula para 

eles/as. Saímos da sala percebendo como era desafiante para educares/as não desanimar 

frente ao desinteresse de alguns alunos/as, mas também sentimos o quanto é gratificante 

sentir o envolvimento, a participação nem que seja de apenas um/a aluno/a. 

Além de utilizarmos o livro didático do Ensino Médio “História: das cavernas ao 

Terceiro Milênio” (2010) de autoria de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, para a 

elaboração da oficina sobre os Hebreus, houve a preocupação de não colocar de lado os 

autores e as discussões realizadas no âmbito acadêmico, pois devemos aliar a teoria à 

prática. Nesse sentido, tomamos como referência a obra “As Primeiras Civilizações” (2006), 

escrita pelo autor Jaime Pinsky, em que o mesmo destina um capítulo do livro para discutir 

e analisar a história do povo Hebreu. Como também as discussões de Mário Curtis Giordani, 

que pesquisa a “História da Antiguidade Oriental”, onde o mesmo discute a respeito da 
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“origem” dos Hebreus, nos colocando a pensar sobre seus costumes, a estrutura social e sua 

organização política. 

Levar as discussões do ambiente acadêmico para a sala de aula, mostrou que foi 

possível aliar a teoria estudada na Universidade para a prática na sala de aula, já que este é 

um dos grandes problemas enfrentados pelos estagiários, pois “há uma grande contradição 

entre teoria e prática nos cursos de licenciatura.” (REGO, 1993 Apud AGOSTINI; PAIM, 2006, 

p.188) 

Um dos desafios enfrentados por professores/as é fazer com que alunos/as 

percebam que o conhecimento histórico nos dá possibilidade de compreendermos não só 

os processos e os sujeitos históricos, mas também, as relações humanas em momentos 

distintos. É importante fazer com que os alunos se reconheçam como sujeitos históricos, 

analisando a complexidade das relações sociais presente no seu cotidiano e na sociedade. 

Nesse sentido, cabe a História “um papel educativo, formativo, cultural e político, e sua 

relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços de produção de saberes 

históricos.” (SILVA; FONSECA, 2010, p.24). Desse modo, mesmo com o desinteresse 

mostrado pela maior parte dos alunos, nós enquanto mediadores de saber, que acreditamos 

no poder do ensino e que através dele os sujeitos adquirem uma postura crítica em relação 

à sociedade em que vivem, poderíamos colocar como aqueles que “atravessam os muros, 

deslocam os limites, transformam o ofício de educar em um sistema solar e planetário, vivo 

e móvel” (CORAZZA, 2008, p.3). 

O Estágio Supervisionado se constituiu como um “divisor de águas” na nossa 

graduação, já que, através dele tivemos as primeiras noções de como é ser professor na 

prática, além disso, nos mostrou os desafios, mas também as conquistas adquiridas no 

processo de ensino aprendizagem. No estágio nos deparamos com a realidade escolar, da 

sala de aula, como também, a realidade de cada indivíduo, além de verificarmos o acerto de 

nossa escolha profissional. Além disso, foi a oportunidade que tivemos para desenvolver o 

conhecimento adquirido e problematizado no ambiente acadêmico, a partir da leitura e 
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discussão de teóricos que servirão de base e influência para o desenvolvimento da prática 

docente. 

A oficina realizada na turma do 1º Ano do Ensino Médio, na Escola Senador 

Guerra, deu possibilidade para nos familiarizarmos com as práticas desse nível de ensino. 

Mas também foi relevante para que tomássemos ciência dos desafios de ensinar na 

modalidade EJA. Constatamos que há um grande desestímulo por parte dos alunos que 

podem estar associados a problemas de ordem pessoais que se refletem na vida escolar. 

Mas, também notamos que naquela sala, tinham alunos/as ávidos pelo conhecimento, por 

compartilhar saberes.  

Diante disso, podemos concluir que a experiência que ganhamos durante o 

estágio é uma lição para nós futuros professores e enquanto alunos dentro do ambiente 

acadêmico, pois é dessa forma que vamos descobrindo nossa “vocação” para a profissão e 

descobrir também que é uma longa jornada que precisa de planejamento, estudo, prática e 

vontade de ensinar.  

Por fim, percebemos que por mais que haja desestímulo, cansaço por parte de 

nós educadores/as, não podemos passar esses sentires para nossos/as alunos/as, pois isso 

faz com que o trabalho realizado em sala seja, na maioria das vezes, seja improdutivo, 

cansativo, triste. Ao entrarmos na sala de aula, tentamos fazer dela uma poesia, que encanta 

e torna os assuntos mais densos uma leve melodia. Entramos em sala com o desejo de não 

apenas “jogar” os conteúdos para os alunos, mas fazer da aula um momento de discussão, 

de troca de experiência e aprendizado. Em nossa oficina tentamos de alguma forma, entrar 

em sala com alegria, chamando os alunos a fazer uma viagem no tempo, mergulhar na 

história de sociedades e perceber as transformações e/ou permanências. Em nossa profissão 

queremos ser: 

 

Professores do Desejo: este é seu nome, guerreiros, vitais, cósmicos, alegres, 

afirmadores do múltiplo, do devir, do acaso, que através das doenças do 

vivido, vivem a saúde da sua profissão. Com uma serenidade que serena a 
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mortificação, tantas vezes reproduzida, eles amam o que há de mais vivo no 

que fazem, inclinam-se sobre a beleza de educar, abraçam a vida, fornecem 

exemplo de criação e da alegria de viver, pelas suas próprias vidas, mais do 

que pelos livros e palavras. (CORAZZA, 2008, p. 3-4)  
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A HISTÓRIA ENSINADA NA EJA: 

DIÁLOGOS ENTRE DISCIPLINA E MATERIAL DIDÁTICO 986 
 

Vanilda de Araújo Campelo987 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho está inserido no campo da História Cultural, e investiga a Educação de 

Jovens e Adultos, (EJA), pensando de que forma é a disciplina de História para o Ensino 

Médio no Centro de Educação Jovens e Adultos, “Senador Guerra” (CEJA), na cidade de  

 Caicó-RN. Estudo desenvolvido em conjunto com a as disciplinas de Laboratório I e 

Laboratório II, componentes curriculares obrigatórios do Curso, Licenciatura Plena em 

História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O nosso objetivo é de 

investigar a forma pela qual a disciplina História é aplicada na citada escola, como também, 

fazer uma análise do material didático que a mesma utiliza para o ensino secundarista de 

EJA. 

O estudo está inserido no campo histórico da História Cultural, por avaliar que o 

tema de Ensino solicita uma abordagem que contempla os setores da cultura letrada. 

Setores esses que estão implantados dentro da sociedade, que segundo Barros988, tornou-

se mais evidente nas últimas décadas do século XX, fixando-se então, como temas de 

estudos mais recorrentes. E nesse sentido, podemos apontar que a nossa pesquisa se 

enquadra nesse campo, pois, é o conjunto que abriga a “cultura letrada”, no qual, se 

                                                        
986 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota.  
987 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: vanildacampelo07@hotmail.com   
988 BARROS, José D`Assunção. O campo da história. ESPECIALIDADES E ABORDAGENS. Rio de Janeiro: Vozes, 

2008, 212 p. 
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emoldura o sistema educativo, assim como aponta Barros, “é particularmente rica no sentido 

de abrigar no seu seio diferentes possibilidades de tratamento, por vezes, antagônicas.” 

Assim, também assegura Pesavento989, a História Cultural abarca 80% das produções 

historiográficas nacionais, essa possibilidade nasceu com a quebra do paradigma da História 

Tradicional, após as novas possibilidades que a Escola dos Annales dilatou, abarcando uma 

dimensão de objetos.  

Deste modo, pensamos o conceito de Currículo escolar990, Adotado de Tomaz 

Tadeu da Silva, para entender dentro da nossa realidade a teoria que este autor discute, para 

melhor nos assegurar em nosso percurso, uma vez que, esse traça uma teoria do currículo 

como um produto resultado de uma construção. Através deste, discutimos de que modo é 

pensado o currículo da EJA, da escola acima citada. Segundo o autor, o currículo aparece 

como objeto de estudo nos anos 1920 anos nos Estados Unidos. Em conexão com o 

processo de industrialização e os movimentos migratórios que intensificaram a massificação 

da escolarização. Com isso, houve um impulso das pessoas ligadas à educação para 

racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e testagem de currículos.  

Para comprovação de nossas hipóteses, utilizamos as fontes históricas sob as 

adjacentes tipologias: Fontes administrativas escolares, fornecedores de informações acerca 

do ensino do Centro de Educação de Jovens e Adultos -Senador Guerra e de como é 

pensado e elaborado a disciplina de História para os jovens- adultos da instituição 

mencionada, nos possibilitando conhecer o quadro atual das principais dificuldades da 

mesma para com sua clientela. Projeto Político Pedagógico, por meio deste, analisamos a 

proposta do currículo e quais seus principais objetivos. Ainda, por meio de aplicação de 

questionários, foi possível perceber quais os principais questionamentos feitos pelos alunos. 

                                                        
989 PESAVENTO, Sandra Jatahy. HISTÓRIA E HISTÓRIA CULTURAL. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 130 

p. 
990 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidades: UMA INTROUÇÃO AS TEORIAS DO CURRICÚLO. 3. 

ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
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A Educação de Jovens e Adultos vem sendo palco de debates acerca das práticas de 

ensino, uma temática que desperta diversas reflexões em torno de seus limites no cenário 

brasileiro, no qual, segundo “Assessores da Organização Ação Educativa” Di Pierro, Joia e 

Ribeiro:991 “é um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente transborda os limites da 

escolarização em sentido estrito”. Por se tratar de uma modalidade de caráter acelerado, 

desse modo, acaba por enfrentar diversos desafios durante o processo de ensino- 

aprendizagem.  Com isso, o nosso empenho em pesquisar EJA visa destacar a sua 

importância por ser uma modalidade direcionada para aqueles que, em grande medida, não 

tiveram a oportunidade de cursar o Ensino Básico na idade regular. Por esse fator, merece 

devida atenção conhecer como é pensado o Ensino de História na formação daqueles que, 

em sua maioria, já compõem o quadro dos trabalhadores em nossa sociedade, sendo estes, 

cidadãos que mobilizam o mercado de trabalho.  

Pautada em experiência anterior da autora do projeto, como egressa da 

instituição nos anos de 2002 a 2005. Tomando como importante conhecer a forma que o 

Ensino de História na cidade de Caicó para com a clientela EJA, está sendo oferecido, 

considerando a importância do papel exercido pela disciplina História na formação do 

sujeito quanto cidadão crítico e questionador. Desse modo, adentramos a pesquisa sobre o 

Ensino de EJA nas turmas de Ensino Médio noturno, composta por cinco turmas, totalizando 

um quadro de 165 (cento e sessenta e cinco) alunos. A concretização de nosso estudo 

evidenciou-se de grande importância no sentido de que buscamos compreender e 

identificar como vêm sendo desenvolvida a Educação de Jovens e Adultos na cidade de 

Caicó, tendo como foco, umas das principais escolas locais, por ser a mais antiga da cidade, 

e ainda, ser um centro que trabalha exclusivamente com a clientela de EJA. 

 

                                                        
991 DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO. “Visões da Educação de Jovens e Adultos no Brasil”. Cadernos Cedes, ano XXI, 

nº 55, novembro/2001 
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A DISCIPLINA HISTÓRIA NO SENADOR GUERRA 

A temática da Educação de Jovens e Adultos tornou-se foco de discussões no 

cenário brasileiro a partir da Constituição de 1934, se firmando enquanto problema político 

nacional. O Rio Grande do Norte detém um papel importante no que diz respeito à EJA, 

desde a década de 1960 com a alfabetização de adultos que ocorreu em Angicos- RN, e 

também com experiência desenvolvida em Natal pele Campanha “De pé no chão também 

se aprende a ler”.992 Campanha intitulada de “40 horas de Angicos” baseada na pedagogia 

de Paulo Freire, que visava acabar com analfabetismo que atingia um alto índice no Estado.  

 

Surgido no cenário das lutas e movimentos sociais por reformas de base do 

início dos anos 1960, o projeto de alfabetização 40 Horas de Angicos 

apresenta características peculiares que o diferenciam das campanhas e 

movimentos de educação popular originados na época, apesar do espírito 

ser o mesmo. Trata-se de um experimento localizado, dentro das previsões 

do Plano Estadual de Educação, tendo como núcleo experimental a cidade 

de Angicos.993 

  

A Campanha trouxe para o Rio Grande do Norte, uma mudança significativa no 

que diz respeito à temática de EJA, no entanto Na atualidade, a cidade de Caicó, dispõe de 

07994 (sete) escolas da Rede Estadual que oferecem a modalidade de EJA. Dentre estas 

escolas, podemos destacar o Centro de Educação Jovens e Adultos, “Senador Guerra”, que 

foi criado em 1909, pelo Decreto nº 189 de 16 de fevereiro, como Grupo Escolar Senador 

Guerra, pelo então Governador do Rio Grande do Norte, Alberto Frederico de Albuquerque 

Maranhão, atendendo a uma solicitação do então prefeito de Caicó, Coronel Joaquim 

                                                        
992 FÁVERE, Osmar.  Paulo Freire: primeiros tempos. Os movimentos de cultura e educação popular dos anos 

60. Vitório, ES. 1996. 
993 CARVALHO; BARBOSA.  Memórias da educação: a alfabetização de jovens e  

adultos em 40 horas (angicos/rn, 1963) Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.43, p. 66-77, set 2011. 
994 Dados coletados junto à 10ª DIRED. (Diretoria Regional de Educação em Caicó – RN) no dia 12 de mar. 

de 2014 
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Martiniano Pereira (1908 a 1910)995, sendo a escola mais antiga da cidade. Em de 30 de 

dezembro de 1976, o Grupo Escolar foi transformado em Escola Estadual Senador Guerra 

Ensino de 1º Grau. Somente no ano de 1996 passou a Centro de Ensino Supletivo, pelo 

Decreto 12.241/94, de 26 de junho de 1994. Hoje sendo um centro que atende 

exclusivamente a modalidade de EJA.  

Para o nosso estudo, tomamos como importante conhecer a produção acerca da 

Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte, por meio do trabalho de Dayse 

Clecia Vasconcelos da Silva996, que visa compreender as práticas que são desenvolvidas para 

a alfabetização de adultos e também os caminhos que possam levar em conta 

especificidades dos alunos que fazem parte dessa modalidade. Silva demostrou que muitas 

das metodologias usadas, durante sua pesquisa na cidade de Natal-RN, no ano de 2004, 

eram infantilizadas. Assim, dirigimos os resultados desse trabalho em nossa pesquisa 

considerando seu local de produção, pois a mesma parte da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, o que nos conduz a perceber a realidade no nosso estado e, sobretudo, 

por entender o desenrolar de uma sala de aula de EJA em um espaço próximo de nossa 

realidade. 

A escola que adotamos como locus para nosso estudo trabalha, exclusivamente 

com Ensino de EJA, tanto Fundamental como Médio, totalizando um quadro de 633 alunos, 

sendo 498 (quatrocentos e noventa e oito) do Ensino Médio e 135 (cento e trinta e cinco) 

do Ensino Fundamental, divididos nos turnos matutino, vespertino e noturno997 A escola 

disponibiliza 13 (treze) turmas do Ensino Médio distribuídas nos três turnos e 04 (quatro) 

turmas do Ensino Fundamental, alocadas nos turnos matutino e vespertino. O turno noturno 

                                                        
995  História do Centro de Educação de Jovens e Adultos: Disponível em: 

<http://www.cerescaico.ufrn.br/historiadecaico/grupo_escolar1.htm> Acesso em: 18 de mar de 2014. 
996 SILVA, D. C. V. Alfabetização de Jovens e Adultos: Desvendando Prática, Construindo Possibilidade. Natal, 

2005. 
997 Entrevista com Maria Vale de Lucena, coordenadora pedagógica do Centro de Ensino de Jovens e 

Adultos, Senador Guerra, no dia, 18 de mar de 2014. 
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acopla 05 (cinco) turmas de nível Médio, com um total de 165 alunos, no qual a nossa 

pesquisa está direcionada.  

Atualmente, a escola enfrenta diversos desafios, entre eles a alta evasão escolar. 

Entendemos que muitos dos alunos da citada escola, por se encontrarem na situação de 

pessoas na fase adulta, que na maioria das vezes, passaram muitos anos sem frequentar a 

escola, não conseguem se adaptar ao ensino regular. Como podemos destacar, o estudo e 

as discussões durante as aulas de História, contribuem na formação do indivíduo enquanto 

cidadão, por se tratar de uma disciplina que discute a formação da sociedade, conhecimento 

político e o nosso desenvolvimento enquanto cidadão. A partir desta, o sujeito adquire 

conhecimento histórico para se perceber enquanto agente da história. Os estudantes de EJA, 

sendo estes adultos, adquirem junto ao Ensino de História, novos conceitos para seu 

desenvolvimento enquanto profissional, haja vista que estes já têm uma carga considerável 

de informações e muitos vivenciaram transformações ao longo de suas vidas. 

Desde o ano de 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB)998 trouxe na sua seção V, mudanças acerca do ensino, na qual garante como dever e 

direito de todos, uma educação gratuita, assegurando aqueles que não tiveram a 

oportunidade de frequentar a escola na idade regular, ocorreu uma mudança em relação à 

EJA. Nesse mesmo ano a Escola Senador Guerra, passou a oferecer um ensino exclusivo para 

EJA, mudando também para Centro de Educação de Jovens e Adultos. Sendo a única escola 

da cidade de Caicó que trabalha com o ensino voltado exclusivamente para esse público  

Com a mudança na LDB, por exemplo, o tempo das aulas foi modificado, a partir 

disso, a carga horária passou a ser 100% presenciais, pois, anteriormente os cursos tinham 

caráter de semipresenciais. Com essa modificação foram intensificadas as aulas, marcando 

uma considerável transformação nessa modalidade até os dias atuais, que vêm passando 

por momentos de extrema importância para o ensino de EJA em Caicó.  

                                                        
998 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96.5º edição. Brasília, DF, 2010. 
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Para a elaboração de nossa pesquisa, utilizamos documentos administrativos da 

escola, compostos, principalmente, de fichas de matrícula, Projeto Político Pedagógico (PPP) 

que nos proporcionou perceber por meios deste último, uma carência em relação às 

necessidades da escola em se adaptar a uma estrutura que visa atender os principais 

objetivos da EJA. Como a própria LDB enuncia “um ensino de qualidade”, pois, a referida 

passou por uma única modificação no ano 2000, como isso, observada a desatualização do 

PPP da citada instituição, dar-se urgência uma modificação em sua estrutura curricular, para 

que, os alunos possam dispor de um ensino que atendam seus principais questionamentos, 

os quais foram percebidos por meio dos questionários aplicados na escola a 65 alunos das 

turmas do nível Médio noturno, no qual, ficou evidente que sentem necessidade de currículo 

que abranja uma estrutura diversificada, com metodologias menos infantilizadas, nas quais 

sejam levados em consideração suas vivências e conhecimento adquiridos ao longo de suas 

vidas. 

Por meio dos questionários foi relatado que um dos principais desafios é tentar 

acompanhar os temas que na maioria das vezes estão fora de seu contexto social. Alguns 

alunos observaram que os assuntos e a forma que a professora trabalha em sala, não suprem 

seus questionamentos. Na maioria das vezes, o livro sendo o único recurso usado para 

oferecer as aulas.  

As turmas com as quais desenvolvemos a nossa pesquisa são bastante 

heterogêneas, com idades entre 18 a 60 anos. Aplicamos questionários com perguntas 

direcionadas ao cotidiano escolar, as aplicações das aulas, e ainda, perguntas relacionadas 

aos materiais didáticos usados na escola. Com a captação das respostas, pudemos 

diagnosticar uma dificuldade dos discentes em acompanhar os temas das aulas de História, 

muitas vezes decorrentes do dia inteiro de trabalho, ou até mesmo, pelo fato de estarem 

fora da escola há muitos anos, e ainda, segundo alguns relatos, as aplicações das aulas serem 

muito voltadas para o público infantil e discussão focada unicamente ao livro didático. Dos 

65 alunos que responderam os questionários, 94% mencionaram que já fazia anos que não 
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frequentavam a escola. Apenas 6% estavam em estudo sem interrupções, os quais 

preferiram EJA para poder adiantar os estudos. 

Para entender a conceituação de Currículo, como forma de podermos ter um 

maior conhecimento da disciplina de História, utilizamos como referência Tomaz Tadeu da 

Silva999, para nos situar dentro da nossa realidade desse conceito. Deste modo, nos 

assegurar em nosso percurso em entender como a conceituação se encaixa na sociedade 

contemporânea, uma vez que, autor traça uma teoria, trazendo este como um produto 

resultado de uma construção. Através deste, buscamos discutir de que modo é pensado o 

currículo e a disciplina de História da EJA, da escola acima citada.  

A nossa análise do currículo escolar do CEJA nos levou a constatação de que o 

Ensino de História da referida escola necessita de certos reajustes, pois a mesma não dispõe 

de currículo que seja adequado corretamente para o ensino específico em que atua. A escola 

não leva em consideração os desafios do dia a dia dos jovens/adultos, onde não ocorre uma 

valorização da cultura local, desconsiderando o perfil etnográfico de seu público. Como 

aponta Furtado1000;  

 

O grande desafio da Educação de Jovens e Adultos no Brasil atualmente, se 

dá em torno de atender as necessidades básicas de aprendizagem do aluno, 

na existência de uma política nacional de EJA coerente e articulada, 

integrando todos os setores civis, governamentais e empresariais necessários 

para viabilização de políticas públicas que compactue de um conceito 

ampliado de EJA, no que diz respeito ao direito à cidadania, à formação para 

o trabalho, ao acesso às novas tecnologias, à formação docente, às fontes de 

financiamento, material didático, pesquisas e a um sistema estatístico mais 

eficaz. Não dá mais para pensar a EJA como um processo alfabetizatório, hoje 

ela assumiu outras feições, que não se limitam mais a dominar os simples 

códigos de escrita e leitura.1001  

 

                                                        
999 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidades: uma introdução as teorias do currículo Belo 

Horizonte. 3. ed.: Autêntica, 2010. 

 
1001 FURTADO, C. Mendes de Abreu. “A Modelação do Currículo de História para o Ensino Médio da 

Educação de Jovens e Adultos”. Recife. UFPE. [s,d]. 



 

973 

 

 Nesta concepção é necessária uma mobilização por parte do Estado, como 

também da escola, para que haja um Ensino de História com qualidade, voltado para EJA. 

Na maioria das vezes, esta modalidade fica à margem da sociedade, não levando em 

consideração os alunos com seu papel contribuidor para o desenvolvimento econômico e 

social, destacando que é um dever do Estado um ensino gratuito e de qualidade, que possa 

formar cidadãos críticos e conscientes de sua realidade. Falar de currículo escolar recai sobre 

diversos pontos de vista, segundo Furtado; 

 

 Ele é um campo de estudo bem definido no que diz respeito a sua 

construção ∕elaboração enquanto documento de identidade de um grupo, 

em uma determinada época. [...] O currículo traduz a escola, norteia as 

relações que serão estabelecidas dentro e fora dela e se constitui dos 

elementos responsáveis pela formação humana na instituição escolar. ([s.d], 

p. 5) 

 

Ao fazermos uma análise bibliográfica e empírica da estruturar curricular 

proposta pela escola, podemos perceber, após a análise do o currículo, que a mesma ainda 

utiliza uma estrutura de um Ensino de História muito descontextualizado e factual, marcado 

pelos acontecimentos ocidentais. Deste modo, ainda prevalece uma estrutura e visões de 

uma aula de História direcionada para figuras masculinas, como também as narrativas 

etnocêntricas. Isso acaba levando de certa forma, um distanciamento dos alunos por não 

conseguirem se identificar com a temática. Em sua metodologia, a escola não procura fazer 

uma relação com a história local, o que acabar por desconsiderar a realidade de seus alunos. 

 

JOVENS E ADULTOS: MATERIAL DIDÁTICO 

Para nos guiar na discussão sobre o material didático, tivemos como base os 

estudos de Paulo Eduardo Dias de Mello1002 “Material didático para educação de jovens e 

                                                        
1002 MELLO, Paulo Eduardo Dias de. MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: histórias, 

formas e conteúdos. São Paulo. 2010. 
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adultos: histórias, formas e conteúdos”. Este nos foi útil no que diz respeito ao material 

didático sobre EJA no Brasil. 

 A Educação de Jovens e Adultos requer um material diferenciado, por se tratar 

de uma clientela, em sua grande maioria, adultos que trazem consigo um vasto campo de 

conhecimento social. Com isso, é necessário que disponham de um material de caráter 

resumido, porém, que possa cumprir sua meta, que é formar cidadãos conscientes e 

questionadores. No entanto, o Centro de Educação de Jovens e Adultos Senador Guerra não 

disponibiliza, para o Nível Médio, nenhum tipo de material didático de caráter diferenciado. 

Apenas o Nível Fundamental utiliza um material voltado para EJA. Assim, é importante 

destacar que o Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos 

(PNLD-EJA), que incorporou o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de 

Jovens e Adultos (PNLA), e ampliou o atendimento, incluindo o Ensino Fundamental e Médio 

de EJA, tendo como objetivo  distribuir materiais de qualidade para alfabetizandos do 

Programa Brasil Alfabetizado e estudantes da EJA das redes públicas de ensino1003. Nesse 

sentido, percebe-se a carência que a escola enfrenta com seu público, ainda não dispondo 

de uma metodologia ou qualquer material didático que o público secundarista necessita.  

O material que é empregado na escola é o mesmo que toda a Rede de Ensino do 

Estado utiliza. Ou seja, o mesmo material que as escolas de ensino regular dispõem para 

suas aulas, sem nenhum caráter resumido. Desse modo, vale salientar que, para que a escola 

possa dispor do material, terá que fazer um cadastro junto ao Ministério de Educação, 

disponível na internet, no site do mesmo.  Devido esse material ser algo recente, pois o 

mesmo só foi elaborado no ano de 2013, a escola afirma estar se adequando ao novo 

sistema. O material didático que está sendo trabalhado na instituição é: “história das 

cavernas ao terceiro milênio: das origens da humanidade à Reforma Religiosa na Europa” de 

                                                        
1003 Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos: Disponível em <http 

//pnld.mec.gov.br/cadastro/entrada/orientações>. Acesso em 20 de set de 2014. 
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Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota1004. Uma coleção sem nenhuma divisão ou foco 

para a modalidade, ou seja, não contém uma estrutura para o EJA. Durante o nosso estudo, 

observamos dez1005 aulas da disciplina de História, nesse período de observação não foi 

detectada nenhuma metodologia que facilitasse uma interação com os alunos, apenas o 

livro didático e o quadro compunham as aulas. 

Mais que um meio de educar, o livro tem que estar enquadrado ao seu contexto 

social, o que não acontece durante as aulas desenvolvidas na escola analisada. O livro sendo 

praticamente o único material didático que a mesma dispõe. Tornado as aulas de História 

presa sem debate e problematização. Segundo Mello, o documento Final do “Seminário 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos- elementos de um diagnóstico para EJA”, que 

aconteceu na cidade de Natal em 1996, afirma que “a seleção de materiais didáticos devem 

respeitar as especificidades da EJA”.  Alertando para as heterogeneidades socioculturais dos 

indivíduos que buscam a EJA, de modo “a garantir a pluralidade de concepções pedagógicas 

e metodológicas e os respeito às especificidades na seleção dos materiais didáticos e 

organização do ambiente escolar”. O documento, ainda enfatiza que;  

 

O livro didático precisa ser visto como direito constitucional e solicita que os 

poderes públicos cumpram o que estabelece o art, 208 da Constituição 

Federal de 1988, reconhecendo a EJA como educação básica, o que exige 

políticas e ações que lhe assegure a participação na gestão democráticas das 

unidades escolares1006. 

 

                                                        
1004 BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio.  São Paulo. 2º.ed. Moderna, 2010. 
1005 Uma das aulas observada se deu no dia 09 de setembro de 2014. A aula com duração de 45 minutos, com 

o tema sobre a Segunda Guerra Mundial. O único recurso utilizado foi o quadro e o livro didático, não havendo 

nenhuma interação maior da turma com a professora. Os conceitos não foram problematizados e a aula 

terminou antes mesmo do tempo previsto. A turma conta 28 alunos matriculados, sendo que nesta aula apenas 

se encontravam 09 alunos, e aos poucos iam saindo, antes mesmo do término. 
1006 MELLO, Paulo Eduardo Dias de. Material Didático para Educação de Jovens e Adultos: histórias, formas 

e conteúdos. São Paulo. 2010. 
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Com isso, podemos perceber que a escola necessita se reformular para poder 

atender com qualidade os alunos da EJA, haja vista que a instituição em discussão, direciona 

seu ensino unicamente para o público de jovens e adultos. Durante a nossa pesquisa, com 

aplicação de questionários com as turmas de Médio noturno e análise da bibliografia que a 

escola utiliza, pudemos chegar a resultado de que, devido sua desatualização na estrutura 

curricular, a mesma não consegue, junto ao corpo docente, oferecer uma aula de História 

que consiga trazer o aluno para sala de aula.  

O material elaborado para a modalidade em questão foi um dos pontos mais 

relevantes elencados pelos alunos, deixando evidente a necessidade de uma alteração na 

sua estrutura curricular. Foi destacado, pela maioria dos entrevistados, que sentiam falta de 

um material resumido e que pudesse enquadrar com seu tempo de estudo, que equivale a 

três semestres para os três anos de estudo, englobando todo o Ensino Médio.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa realizada, equivalente à análise do currículo e do material didático 

utilizado no Centro de Educação de Jovens e Adultos, Senador Guerra, nos direcionou a 

perceber que o currículo é muito mais que uma junção de vários mecanismos, sejam estes 

políticos, econômicos, sociais ou culturais. Estar além de uma escolha é um produto gerado 

a partir de vários olhares. Assim como o material didático ainda gera muitas discussões, pois 

muitas vezes as escolas não se adequam para atender um determinado público. É 

importante destacar que todo e qualquer meio que se usa para ministrar uma aula, é tido 

como material didático. Portanto, os materiais didáticos são tidos como fornecedores de 

meios para um melhor desenvolvimento do ensino aprendizadom.  

Diante dos resultados obtidos, esta pesquisa nos demonstrou a carência que 

permeia o Ensino de História com foco na EJA na cidade de Caicó, mais especificamente no 

locus de nosso estudo, sendo este o principal centro de ensino de EJA da cidade. Tendo 

como importante a possibilidade de um estudo mais compenetrado sobre o papel formador 
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do professor e sua transposição didática neste processo de ensino- aprendizagem. Ou seja, 

como o professor sendo este o mediador dos saberes, deve transpor os objetivos do 

currículo? E qual o verdadeiro papel da escola no que diz respeito à elaboração de seu 

currículo, pensado para a prática de sala de aula, não servindo apenas como “documento 

oficial”? Nesse sentido, a escola precisar assumir seu lugar como ser formadora de cidadãos, 

tendo como meta, engaja-se em iniciativas que funcionem para atender as necessidades do 

público que trabalha. 

 

FONTES  

Centro de Educação de Jovens e Adultos, “Senador Guerra”. 

Questionários aplicados a 65 alunos do 2º e 3º ano “C” do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos, “Senador Guerra”. Recolhimento feito durante a aula de História, no dia 09 de set, 

de 2014, na cidade de Caicó-RN.  

 

 

Projeto Político Pedagógico (PPP), do Centro de Educação de Jovens e Adultos na cidade de 

Caicó. Recolhido no dia 30 de set, de 2014. 

 

 

Lista de matricula do Centro de Educação de Jovens e Adultos do ano de 2014 
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PARÓDIA NA ESCOLA:  

UMA POSSIBILIDADE DE GÊNERO INFANTO-JUVENIL 
 

                                             Francisco David de Lima1007 

Francisco Valderí Liberato da Costa1008 

 

 Qual a influência da escrita de paródia no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio? Essas e outras questões serão levantadas durante 

a execução desse artigo, que tem como objetivo principal explicitar até que ponto o aluno 

vai ser capaz de dominar um determinado tema que o professor esteja dando na sala de 

aula a partir da elaboração de paródias musicais sobre determinado assunto, e qual a 

influência disso para o trabalho com as questões sociais no dia a dia de sala de aula? 

Nesse sentido, este artigo se fundamenta tanto em aportes teóricos de Sant’Anna 

(2003), o qual procurou formular um conceito sobre a paródia em seu livro “Paródia 

paráfrase e Cia”, como nas pesquisas de Oliveira (2003) e Hammes (2004), ambos 

professores e pesquisadores, que em seus trabalhos de conclusão de curso, buscaram 

defender a utilização desse gênero em sala de aula, tanto para melhorar a escrita dos seus 

alunos, quanto para a formação de leitores críticos no que diz respeito aos assuntos que são 

abordados no dia a dia dentro do contexto da sala. 

Sem dúvidas, presumimos que esse gênero é muito importante para a formação de 

leitores críticos em sala de aula, especialmente para os alunos do Ensino Fundamental, os 

quais supostamente ainda não são detentores da mesma consciência crítica que os alunos 

de Ensino Médio possuem. Então, o gênero paródia, de fato, possibilita aos alunos uma 

consciência crítica, pois todos Eles já têm um potencial de consciência crítica dentro de si e, 

                                                        
1007 Acadêmico Graduando do curso Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do VIII 

período de Letras da UFRN-CERES-DCSH. E-mail: daviddelimad7d@gmail.com. 
1008 Acadêmico Graduando do curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do VIII período 

de Letras da UFRN-CERES-DCSH. E-mail: costiny@bol.com.br. 
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o modo como os professores ensinam esse gênero em sala de aula, é que faz com que Eles 

despertem e expressem tal consciência crítica já arraiga dentro de si.  

Por outro lado, para iniciarmos nossas pesquisas sobre qual seria a influência da 

escrita da paródia no processo de ensino Fundamental e Médio? Para isso, foi necessário 

que entendêssemos primeiramente como os professores trabalham a paródia no dia a dia 

de sala de aula. Nesse sentido, fizemos uma pesquisa de caráter qualitativo e, através da 

mesma, encontramos dois relevantes trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, os quais 

mostram claramente como ocorre esse processo de ensino com o gênero paródia em sala 

de aula.  

O primeiro trabalho acadêmico trata-se de um plano de ensino, elaborado pelo 

professor e parodiador Ailton Oliveira, que reside na cidade de Acari/RN, para os alunos da 

4ª. Série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Antônio Ladislau Lopes Galvão, 

localizada no povoado bulhões, no município de Acari-RN. O referido plano teve como meta 

trabalhar os diferentes tipos de poesia em sala de aula, entre Eles a paródia, partindo do 

principio de que ainda existem muitas “dificuldades enfrentadas pelos educadores das séries 

iniciais em trabalharem a poesia em sala de aula.” (OLIVEIRA, 2003, p.10) 

Por último, o segundo trabalho acadêmico trata-se de um artigo de internet, sobre 

o relato da professora “Care Cristiane”, que durante uma aula da turma 313 do Ensino Médio 

Noturno do Colégio Estadual José Loureiro no município de Esteio – RS, onde Ela nos conta 

que “provocou a turma para construir uma paródia, motivada pela necessidade em discutir 

o lixo da própria sala e da forma como a turma se relacionava com esse espaço” (HAMMES, 

2004 p.2)  

Além disso, o nosso trabalho ainda conta com a realização de uma pesquisa de 

campo, a qual foi feita na cidade de Acari/RN, aonde nos dirigimos munidos de algumas 

perguntas a fim de concretizarmos tal entrevista com o professor e parodiador Ailton 

Oliveira, o nosso principal colaborador da nossa pesquisa. 
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Então, de acordo com os estudos de Sant’Anna (2003), a paródia é bem antiga e já 

existe na história desde os tempos da Grécia, Roma e Idade Antiga, onde as pessoas 

resolviam representar os heróis nacionais através de poemas épicos como seres inferiores: 

 

O termo paródia tornou-se institucionalizado a partir de o sec. 17. A isso se 

referem vários dicionários de literatura. No entanto, já em Aristóteles aparece 

um comentário a respeito dessa palavra. Em sua Poética atribui a Origem da 

paródia como arte, a hegemon de thaso (séc.5 a.C.), porque ele usou o estilo 

épico para representar homens não como superiores ao que são na vida 

diária, mas como inferiores. teria ocorrido então, uma inversão. (SANT’ANNA 

2003 p.11) 

 

Por isso, segundo Sant’Anna (2003), trata-se de uma palavra grega, conhecida pelo 

nome de “Ode” que se refere a um poema para ser cantado, mais especificamente para ser 

cantado ao lado de outro poema, já que ele perverte o sentido do outro, e assim como nós 

dias atuais também seria usado como uma forma de critica ao sistema da época. Nesse 

sentido, em seu trabalho de conclusão de curso, Oliveira (2003) quando fala sobre as 

variantes poéticas, diz que a paródia é apenas mais um estilo de poesia que o professor 

pode utilizar em sala de aula. 

Por outro lado, com relação aos tipos de paródias, Sant’Anna nos mostra que de 

acordo com o dicionário de Shinpley, há três tipos de paródias: “a) verbal - com alteração 

de uma ou outra palavra do texto; b) formal – em que o estilo e os efeitos técnicos do escritor 

são usados como forma de zombaria; e) temática – em que se faz a caricatura da forma e 

do espírito de um ator.” (SANT’ANNA, 2003 p.12 ) 

Entretanto, quando nos aprofundamos mais adiante nos estudos das paródias, 

percebemos que essas três categorias estão presentes em diversos tipos de paródias sociais, 

entre as quais mencionamos: a paródia musical, a dramática, a poética, a gráfica. Até porque, 

paródia nada mais é do que uma maneira diferenciada de imitar a realidade e de interpretar 

os nossos discursos de uma maneira diferente, conforme preconiza Bakhtin. 
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Por outro lado, no que diz respeito às paródias musicais, é mais fácil identificarmos 

essas diferenças neste gênero. Assim, ao analisarmos algumas paródias, depreendemos 

nitidamente tais distinções nesse gênero paródia. Então, vejamos agora três análises de 

paródias diferentes, as quais contemplam estes estilos de texto. 

O primeiro se refere a uma paródia intitulada “socialização” que foi feita com base 

na música “Globalização”, do poeta e músico “Amazan”. Constatamos que esta paródia é 

classificada como verbal pelo fato da letra original da musica desse cantor não ter sofrido 

quase nenhuma modificação durante a elaboração da paródia sobre a psicologia social. Por 

exemplo, quando fazemos uma leitura dessa paródia, há duas frases que não saem de nossa 

mente. A primeira trata-se de uma gíria que o poeta “Amazan” utiliza no início de sua música 

para dizer que as coisas nos dias atuais estão todas modernas, por exemplo, ao dizer que 

“tá tudo chique, etc coisa e tal“, e a segunda são os cumprimentos do matuto a uma gringa, 

ao dizer que “Aceite macaxeira com jabá.” 

 

Paródia verbal: 

Paródia da musica Globalização (Amazam) 

 

Ta tudo chique, etc. coisa e tal 

Para o encontro social 

Basta uma percepção 

Com atitude, seu andar e tudo mais 

Você é um bom rapaz 

Para a comunicação. 

 

Eu que não sei fazer papel de burguês 

Viro amigo de vocês 

E Tenho que se esquecer do angu 

No psiquismo essa história é diferente 

Pois sujeito consciente vive a vida igual a tu. 

 

Igual a tu 

Igual a tu 

Igual a tu 

Que aprendo, mas com a vida 

Pode ensinar ao Edu.(bis) 
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Ela me diz: muito sobre aquele oi 

Que a criança põe depois 

De uma coisa ela pegar 

Meu olho azul não responde brinque menos 

 

Consciente que estou vendo 

Uma imagem coletar. 

 

Não vou fazer como certo amigo meu 

Que essa paródia escreveu 

E me pediu para cantar 

Olhei pra ele e disse: 

What’s you name? 

Ele respondeu aceite macaxeira com jabá. 

 

Por outro lado, em relação à paródia formal, podemos mencionar uma sátira que o 

autor faz da sua própria instituição de ensino com a paródia “Me calei, piorou não aguentei”, 

feita com base na música “Mafiei, deu ibope eu estourei”, da Banda Máfia do forró. De fato, 

essa paródia foi escrita para denunciar todos os problemas sociais que esse Campus vinha 

passando, como a falta de energia, os banheiros quebrados, etc. Foi por isso que o nosso 

artista teve que fazer uma pesquisa bem elaborada desses problemas sociais e usar toda a 

sua formalidade na hora da escrita, principalmente pelo fato de ele estar falando sobre uma 

universidade. Portanto, isso também é válido para os jingles políticos e para paródia de 

caráter publicitário, uma vez que é um setor muito importante para marketing comercial. 

 

Paródia formal: 

Paródia: Me calei, pioro não aguentei 

Musica: Mafiei, deu ibope eu estourei 

 

Me calei, pioro não aguentei 

Por isso agora conto tudo de uma vez 

As obras que não prestaram 

Param por muido 

Pois a firma não cumpriu 

Com tudo que foi prometido. 
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Lugar de educação 

Só vive no escuro 

E a insegurança toma conta 

Por causa do orgulho. 

 

Nós essa semana 

Vamos fazer suada 

Pra ver se essa reitora 

Vem aqui da uma explicada. 

 

Restaurante ninguém nunca viu 

Ainda dizem que o progresso 

Chegou nesse Brasil. 

 

Me calei, pioro não aguentei 

Por isso agora conto tudo de uma vez. (Bis) 

 

Olha que esse corredor 

Parece que se acabou 

Por causa da buraqueira 

Que do piso se apossou. 

 

Com prédio desse jeito 

A direção tá sem moral 

Se piorar fica ruim 

Pois vão achar tudo normal 

 

Banheiros tão se acabando 

Por causa de uma reforma 

Que é o que esta faltando 

 

E o telhado ui! 

Lembre não 

Ta todo mau forrado 

E chovendo molha o chão. 

 

No entanto, ainda resta uma terceira categoria que é a paródia temática, nesse caso 

podemos mencionar como exemplo uma paródia que idealizamos e escrevemos sobre o 

poeta Gregório de Matos, enfocando os seus quatro estilos de escrever poesia. Assim, 

estudamos e selecionamos esses temas com os quais nos identificamos a fim de escrever tal 

paródia, daí surge a temática da paródia social. 
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Paródia Temática 

Paródia da Musica: Quais são os cinco bichos que a mulher mais gosta? 

 

Quais são os quatro estilos que o Gregório gosta? 

Espere ai compadre que eu vou lhe dar a resposta 

 

O estilo satírico, é o mais barraqueiro 

Compra briga com o governo 

E critica a nação geral 

No religioso 

Ele quer só provar 

A Jesus, que é pecador 

Mais também pode se salvar 

No amoroso ele quer ser amado 

Por isso exagera 

Até quando vai rimar. 

Usou filosofia 

Atras de resposta 

Foi barroco 

Até no jeito de pensar. 

 

É o sátiro, é o religioso 

É o amoroso, é o questionar 

Foi barroco 

Até no jeito de pensar. 

  

Por outro lado, de acordo com os estudos de Oliveira (2003), a paródia é uma 

variante poética que pode ser utilizada como um importante recurso didático para se 

trabalhar a poesia com os alunos em sala de aula, tendo em vista que o professor não deve 

prender-se tanto a poesia desses autores consagrados, como Cecília Meirelles, Graciliano 

Ramos, etc. Além disso, segundo Oliveira, a maioria desses textos são muito complexos e 

difíceis de serem compreendidos pelas crianças de Ensino Fundamental. 

No entanto, isso não significa que devemos deixar de trabalhar com esse tipo de 

poesia em sala de aula e muito menos com suas regras, pois irão fazer com que o aluno seja 

capaz de criar uma boa paródia, não apenas paródias engraçadas, mas paródias educativas 

e transmitem algum sentido ao leitor. Nesse sentido, Huctheon (1989), ressalta essa 
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possibilidade, ao dizer que “o prazer da paródia não é provar do humor em particular, mas 

do grau de empenhamento do leitor no “vai e vem intertextual.” (HUCTHEON, 1989, p. 48) 

É por isso que consideramos a paródia denominada “chupa todas”, elaborada pela 

Banda Máfia do Forró, como sendo um péssimo exemplo de paródia engraçada. 

Observemos: 

 

Olha eu não quero tomar chá 

Quero beber cachaça (biz) 

O garçom tá doido 

Boto água na garrafa. 

 

E ai, garçom baitola. 

Garçom baitola, garçom baitola. (biz) 

 

A partir da análise dessa paródia, percebemos que o artista não teve a intenção de 

trabalhar um tema social, mas sua intenção é denegrir a imagem dos garçons, afirmando de 

forma preconceituosa que Eles são homossexuais, por isso é que se faz necessário que o 

professor esteja preparado para trabalhar com esses conteúdos em sala de aula, pois, caso 

contrário, pode causar um grande equívoco social na cabeça da criança, porque ao invés de 

respeitar os garçons, Ela também passa a ofendê-los no seu meio social, instigando-o à 

violência, uma vez que o aluno aprenda essa lição durante o ensino da paródia. 

Partindo desse pressuposto, percebemos que no Ensino Fundamental é necessário 

que nós professores trabalhemos mais as regras e os assuntos para podermos fazer tanto 

uma boa poesia como uma boa paródia. Mas vale ressaltar que, em relação à poesia, Oliveira 

(2003) alerta que muitos professores ainda não conhecem as regras essenciais da poesia, 

como por exemplo, o posicionamento das rimas, a metrificação e a própria musicalidade de 

alguns poemas. Assim, constatamos que, por mais que se esforcem, acabam cometendo 

erros graves na hora de trabalhar com esses assuntos em sala de aula ou simplesmente 

desistem de trabalhá-los.    
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Por outro lado, de acordo com Oliveira (2003), desde pequeno a criança já tem 

contato com a poesia, seja na cama na hora de dormir com uma cantiga de ninar, ou mesmo 

em casa ou na escola quando alguém tenta ensiná-la a falar e dizem palavras para que Ela 

repita: 

O primeiro contato que a criança tem com a poesia. ocorre ainda no berço, 

através das cantigas de rodas, os brinquedos recitados e cantados e os 

quadrinhos populares, os jogos de palavras: as onomatopéias, as repetições 

e as rimas contidas nessas. (OLIVEIRA, 2003) 

 

 

Partindo dessa premissa, podemos ver que a criança já chega à escola sabendo 

muita coisa sobre as regras da poesia, nesse caso, o que o professor tem que fazer é elucidar 

um pouco mais sobre essas regras através de algumas pequenas atividades para que 

também sejam capazes de colocar em prática os seus conhecimentos. Entre essas atividades, 

podemos citar, por exemplo, uma explicação sobre as variantes poéticas, como a “prosa 

poética, poema, paródia, literatura de cordel, narrativas, acróstica...” (OLIVEIRA, 2003) Nesse 

sentido, podemos citar como exemplo uma cantiga de roda muito conhecida que é “o boi 

da cara preta”, de Sérgio Caparelli, onde o professor pode mostrar para as crianças alguns 

recursos que foram utilizados pelo poeta nessa cantiga, como a imagem poética do boi que 

faz uma intertextualidade com o bicho papão, outro personagem muito conhecido pelas 

crianças, bem como a sua repetição durante o poema que teve certamente dois objetivos: 

dar ritmo a poesia e embalar o sono delas. Além disso, também podemos elaborar algumas 

atividades de caráter social e individualmente com nossos alunos, como por exemplo, o 

alfabeto do prazer, o quebra cabeça da leitura, a produção de textos, etc. 

Por outro ângulo, Oliveira (2003) ainda frisa que, a partir dessas explicações sobre 

as regras da poesia, o professor já pode começar a fazer uma pequena paródia de uma 

cantiga de roda em sala de aula oralmente com seus alunos, como essa que escrevemos 

sobre o trânsito, mostrando para os alunos que muitas dessas regras também podem estar 

presentes na sua paródia, e tudo o que Eles têm que fazer é modificar o sentido da música, 
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fazendo com que o tema que foi escolhido pelo professor para ser trabalhado durante as 

aulas permaneça em evidencia durante todo o andamento da paródia. Nesse sentido, entre 

os diversos temas que podem ser trabalhados, podemos mencionar a seca, a violência, o 

alcoolismo, o trânsito, entre outros temas transversais ou sociais em evidência. 

Entretanto, outro ponto que podemos destacar no trabalho do professor, Oliveira 

(2003) nos mostra vários modos de como trabalhar com as paródias em sala de aula. Por 

exemplo, Ele sugere que os alunos sejam divididos em grupo e seguida o professor deve 

pedir que construam uma paródia sobre determinado assunto para que depois apresentem 

em sala de aula, assim como fez a professora Hames com seus alunos do Ensino Médio. 

Outra sugestão aos professores é sobre a produção de paródias em casa, como essa logo 

abaixo, sobre um determinado tema e levando para sala de aula para que possam trabalhar 

com os alunos. Por último, Ele sugere aos professores que peçam para os alunos fazerem 

pesquisa na internet sobre determinado assunto a fim de trabalhar as paródias com uma 

diversidade de temas novos. Assim, inferimos que essas sugestões têm como finalidade o 

trabalho com a leitura, a escrita e a oralidade com os seus alunos em sala de aula que, 

simultaneamente, pode transformá-los em cidadãos críticos no seu dia a dia, uma vez que a 

poesia infantil, trabalha-se muito com a questão da transmissão de valores sociais para a 

criança no ambiente escolar e, é claro, esse ensino pode afetar também a sua sensibilidade. 

É que de acordo com Oliveira (2003):  

 

a poesia é importantíssima para a vida do educando, pois além de possibilitar 

o trabalho com os conteúdos e a parte da didática, ainda desenvolve o que 

existe de mais belo nos seres humanos, seus sentimentos, emoções, 

sensibilidade...” (OLIVEIRA 2003)   

 

Contudo, durante a nossa entrevista Oliveira (2013) disse que: 

 

O papel do educador é incentivar, orientar ou conscientizar os alunos, dando 

subsídios para ele desenvolver e criar suas ideias e opiniões sobre 

determinado assunto, tendo o cuidado de seguir uma sequência logica da 

aprendizagem coletiva a produção individual, ou seja, tem que partir da 

teoria para a prática. 
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Para a professora Hammes (2004), o papel do educador é pensar cada vez mais um 

ensino melhor para os seus alunos, que não esteja preso só aos conteúdos de sala de aula 

mas que possa trabalhar o contexto social em que eles estão vivendo em seu dia a dia. Foi 

por isso, que ela decidiu provocar seus alunos de Ensino Médio para que Eles pudessem 

construir uma paródia sobre o lixo da sala de aula, já que tratava-se de um problema muito 

grave no ambiente escolar que precisava ser resolvido com urgência. Nesse ponto, Ela 

tomou como base uma afirmação de Freire (1996) que diz que “Ensinar exige compreender 

que educação é uma forma de intervenção no mundo.” (FREIRE 1996) Pois segundo Ela, o 

conhecimento lhe dar duas opções, aceitar os problemas que esta passando ou enfrentá-

los no dia a dia de sala de aula.  

Nesse caso, constatamos um fato muito interessante nessa turma que foi a união 

deles para trabalhar essas questões do lixo na sala através da paródia, construindo não 

somente uma paródia sobre o assunto com base na música “Poeira”, da cantora “Ivete 

Sangalo”, mas também os gestos para representar o que haviam retratado. (HAMMES 2004 

p.2) Depois disso, Eles organizaram uma apresentação para escola toda, a qual aplaudiu de 

pé essa iniciativa. 

 

Paródia: Sujeira 

 

Música original: Poeira, Ivete Sangalo 

Compositora: Aluna Carolina e turma 313 

 

 

A poluição está grande, 

você tem que ajudar 

A limpar toda a sujeira 

Viver na poluição 

Faz mal para o coração 

Limpe essa sujeira 
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É feio o teu lixo 

Em frente aos meus olhos 

Causa cheiro ruim 

O resto dos seus lixos 

A poluição dos carros 

Isso faz mal para mim 

 

 

Sujeira, sujeira, sujeira 

Limpe essa sujeira (2x) 

 

 

Sujou o nosso espaço 

Poluindo o pedaço 

Um fedor que não é brincadeira 

Contaminando o espaço 

Transbordando o riacho 

É varrer para limpar a sujeira 

 

 

Sujeira, sujeira, sujeira 

Limpe essa sujeira (2x)1009 

 

Os resultados foram a diminuição do lixo em sala de aula; o surgimento de novas 

discursões sobre a reciclagem; a reutilização do lixo em nosso dia a dia; o aumento da auto 

estima da turma e, por último, descobriram que juntos são capazes de mudar o mundo em 

que vivem. 

Portanto, como vimos no caso do Ensino Médio, a professora não precisou mais 

repetir todas aquelas explicações sobre as regras da poesia na construção de paródias para 

seus alunos, porque certamente alguém já havia lhes repassado todo esse conhecimento no 

Ensino Fundamental. Pelo contrario, nesse caso, a professora que já tinha conhecimento 

sobre os problemas que sua sala vinha enfrentando com o lixo, resolveu transformar isso 

em conteúdo de sala de aula e provocou os seus alunos para que eles mesmos pudessem 

                                                        
1009 Paródia feita pelos próprios Alunos da turma 313 do Ensino Médio Noturno do Colégio Estadual José 

Loureiro no município de Esteio – PE. 
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fazer algum tipo de ação social sobre esse assunto, no caso, elaborando uma paródia crítica 

sobre esse problema. 

Em outro sentido, durante a nossa entrevista, o professor Ailton disse que no Ensino 

Fundamental tudo depende de como o professor vai trabalhar e orientar essas crianças para 

a produção das paródias. Diferentemente, do Ensino Médio que o aluno já trás essa 

bagagem de conhecimento sobre a produção das paródias, como o tipo de música que deve 

ser escolhida para se parodiar, e o modo como fazer para seguir sempre essas questões de 

“tema, ritmo, rima e verso” durante a criação das paródias. Por isso, é importante que o 

professor esteja mais preparado para falar sobre esse assunto para poder auxiliá-los no 

ambiente escolar e, em nossa opinião, isso é possível quando esse professor tem o privilégio 

de pagar uma disciplina sobre os recursos didáticos dentro da sua licenciatura. Pois de 

acordo com BRASIL (1998), o “Material didático é um instrumento de trabalho na sala de 

aula que informa, cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sintetiza 

conhecimentos e propicia vivências culturais. Sua aplicabilidade só enriquece a pratica 

docente.”  
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O CURRÍCULO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA NA UERJ: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE CULTURAS E EUROCENTRISMO 

 

Fernando Guimarães Pimentel1010 

 

INTRODUÇÃO 

No presente artigo nos propomos a levantar alguns questionamentos e 

apontamentos sobre a trajetória recente do currículo do curso de graduação em História 

(bacharelado e licenciatura) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) campus Maracanã. Vale dizer que parte significativa das ideias apresentadas, nesse 

texto, surge a partir da experiência como aluno dessa universidade, e como integrante do 

Centro Acadêmico do curso e de uma comissão de reforma curricular instaurada em 2012. 

A partir do diálogo com concepções teóricas de autores como Álvaro Vieira Pinto 

(1994), Michael Apple (2006), Marcelo Badaró (2014), Aníbal Quijano (2005) e Edward Said 

(2007), pretendemos analisar o currículo sob a ótica da discussão entorno da cultura e da 

História Cultural, apresentando considerações sobre eurocentrismo, colonialidade e 

culturalismo.  

Inicialmente apresentaremos um debate teórico sobre a História Cultural no Brasil, 

seus usos e abusos, embasados na análise que o professor Marcelo Badaró (2014) faz em 

livro intitulado “A miséria da historiografia”. Em seguida discutiremos os aportes de Álvaro 

Vieira Pinto sobre a produção de conhecimento nas universidades e os conceitos de cultura, 

em diálogo com Edward Said (2007) e Aníbal Quijano (2005) que problematizam o 

eurocentrismo em seus diferentes contornos e usos.  

Por fim, traçaremos algumas considerações preliminares sobre o objeto estudado, 

precisamente, expressões que caracterizam o eurocentrismo. Isso pode ser verificado, 

                                                        
1010 Mestrando em Educação do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro. Contato: fernandorj88@gmail.com 
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observando a predominância das disciplinas que estudam a História da Europa e a ausência 

de outras histórias, como a dos povos árabes, dos povos do continente africano e asiático.  

 Alguns estudos sobre o tema (SILVA, 1995; BITTENCOURT, 1997) ratificam a assertiva 

de que os currículos são campos de disputa política, pois tem a ver com relações de poder, 

macro ou microestruturais. As experiências históricas de cada indivíduo, na condição de 

alunos ou de professores, dialogam e, muitas vezes, se chocam dentro e fora da sala de aula. 

Silva (1995) chama atenção para essa dialética do fazer o currículo: “O currículo é aquilo que 

nós, professores/as e estudantes, fazemos com as coisas, mas é também aquilo que as coisas 

que fazemos fazem a nós” (SILVA, 1995, p. 38). Nesse sentido, a advertência proposta por 

Michael Apple (2006) sobre a necessidade de, ao pesquisar currículo, relacionar os princípios 

de organização e seleção de conhecimentos ao ambiente institucional - a universidade no 

nosso caso - e a um âmbito mais amplo de estruturas que cercam as salas de aula, faz-se 

relevante. (APPLE, 2006, p. 50) 

 A disputa pelo currículo traduz-se, em certa medida, numa contestação dos espaços 

verticalizados da estrutura acadêmica, nos quais o corpo docente coloca-se geralmente 

numa posição superior ao corpo discente, impossibilitando ou dificultando diferentes canais 

de diálogo. Concorrer a esses espaços, ou seja, propor alterações na estrutura curricular - e 

consequentemente acadêmica - significa introduzir novos sujeitos no cenário político e, 

dessa forma, novas concepções e novas maneiras de produzir de conhecimento. 

 Refletir sobre a produção de conhecimento em nível universitário implica pensar a 

própria instituição e as relações sociais nas quais se configura. Numa sociedade capitalista 

as instituições funcionam sob o comando hegemônico do capital, ou seja, visam, em última 

instância, a apropriação privada da produção coletiva do trabalho.  

Para Marini (1977), a universidade cumpria, numa sociedade burguesa, três funções 

essenciais: a primeira, a de reprodução das condições ideológicas nas quais a burguesia 

assenta as bases de sua dominação de classe; a segunda, na transmissão e mesmo criação, 

através da pesquisa, de técnicas de produção, convertendo-se, portanto, num dos 
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instrumentos principais para a reprodução do sistema econômico capitalista; e por fim, uma 

função de caráter político, ou seja, um terreno no qual a burguesia pode concretizar as 

alianças de classes que necessita para afirmar sua dominação (MARINI, 1977, p. 3). 

Isso não significa dizer que em tais instituições não exista espaço para as ações 

divergentes e contestatórias, para a contradição inerente ao modo de produção capitalista 

e suas características ideológicas. Nas universidades brasileiras, a hegemonia ideológica, 

historicamente se dá pela articulação - conflituosa, diga-se - entre os projetos oficiais do 

Estado, os projetos do corpo docente e o interesse privado1011. 

 Discutir o currículo de graduação ou mesmo os currículos de história do ensino básico 

é no nosso entender discutir historiografia. Ainda que seja uma historiografia com poucos 

registros e, portanto, tomando um caráter mais oral é uma escrita da história tão ou mais 

significativa que a escrita no sentido lato, já que é responsável por abranger boa parte do 

ensino/aprendizado de história desde o ensino básico até a graduação (excetuam-se 

obviamente as pós-graduações, nas quais o registro se torna mais sistemático). A produção, 

stritu sensu, de historiografia, ou seja, livros, revistas (entre outras fontes), não é capaz de 

atingir senão uma parcela pequena da população, sobretudo quando consideramos a 

população-alvo e ainda mais tratando-se da  realidade brasileira, um contexto marcado pela 

ausência de políticas de promoção do acesso aos bens culturais, e, portanto,  

insuficientemente produtora/consumidora de literatura historiográfica. 

Os currículos de História, portanto não estão dissociados de concepções 

historiográficas, na realidade existem historiografias que são produzidas a partir desses 

currículos. É possível falar em uma historiografia acadêmica de graduação, que é 

                                                        
1011Michel de Certeau (1982) argumenta que o saber histórico, assim como os demais campos de conhecimento 

estão configurados a partir de uma instituição do saber e deles não se dissociam, visto que se tornam lugares 

de fala dos historiadores, ou dos demais cientistas. Nesse sentido "é impossível analisar o discurso histórico 

independentemente da instituição em função do qual ele se organiza silenciosamente; ou sonhar com uma 

renovação da disciplina, assegurada pela única e exclusiva modificação de seus conceitos, sem que intervenha 

uma transformação das situações assentadas" (DE CERTEAU, 1982 , p. 71). 
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produzida na relação aluno-professor e não se confunde - apesar de relacionada - com a 

produção acadêmica propriamente dita, aquela proveniente dos programas de pós-

graduação e dos núcleos de pesquisa, muito mais especializadas e voltadas para linhas de 

pesquisa definidas. Ana Maria Monteiro (2003), entre outros autores, desenvolve a ideia da 

produção de saberes escolares, específicos da relação entre alunos e professores do ensino 

básico e, em analogia a essa ideia, é que propomos pensar e estudar o saber acadêmico na 

graduação, um saber histórico das graduações. 

  

CULTURALISMO: PROBLEMATIZANDO UM CAMINHAR TEÓRICO 

 Já que nos propomos a dialogar com uma perspectiva cultural na análise do nosso 

objeto, será de grande valia apresentarmos, talvez em caráter de auto-advertência, 

discussões recentes que têm tentado apontar os usos e abusos de tal perspectiva na 

historiografia brasileira. 

 Marcelo Badaró (2014) apresenta algumas considerações críticas sobre as bases 

teóricas de parcela importante da historiografia brasileira. Aponta inicialmente, um dado 

interessante e alarmante: o debate teórico não tem sido preocupação entre muitos e 

renomados historiadores brasileiros contemporâneos (BADARÓ, 2014, p. 67). 

 Reconhecendo um predomínio da perspectiva cultural ou culturalista na 

historiografia nacional, Badaró afirma que o valor atribuído ao conceito de cultura é 

empregado, muitas das vezes, sem uma devida complexificação epistemológica, que leve 

em conta as origens dos termos e toda uma gama de controvérsias na sua utilização1012. 

 Badaró atribui a isso que podemos considerar como "culturalização" da história uma 

                                                        
1012 “A sobrevalorização de uma única dimensão da vida dos homens em sociedade termina quase sempre por 

traduzir-se em uma perspectiva determinista. Nesse caso, embora os defensores da perspectiva relativista 

cultural, que impregna boa parte dos usos contemporâneos mais correntes de noção de cultura, afirmem-se 

sempre anti-deterministas (principalmente em relação ao determinismo econômico), a absolutização da 

cultura e a pequena atenção que dispensam aos nexos entre ‘cultura’ e ‘algo que não é cultura’, acabam por 

conduzi-los a um determinismo de polo inverso, que pode ser definido, conforme Aijaz Ahmad, como 

‘culturalismo’: ‘uma ideologia que trata a 'cultura' não apenas como um forte aspecto de organização e 

comunicação social, mas como uma instância determinante’”. (BADARÓ, 2014, p. 70) 
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inserção num paradigma mais complexo, o pós-moderno. Para o autor, valendo-se de 

François Loytard, esse paradigma baseia-se em alguns eixos: a) o entendimento de que 

vivemos em uma sociedade pós-industrial; b) a constatação de que o elemento estruturante 

das relações sociais é a linguagem; c) e portanto, a perspectiva de que os conflitos sociais 

são entendidos então como jogos de linguagens (BADARÓ, 2014, p. 74). 

 Esse caminhar pós-moderno e culturalista, tem sido a base, para, na historiografia 

brasileira, construir-se um movimento revisionista, apresentado e criticado por outros 

articulistas da obra acima citada, responsável por relativizar, por exemplo, o período 

ditatorial implantado no país em 1964, atribuindo à sociedade - numa perspectiva 

generalizante e abstrata - a responsabilidade pela criação e manutenção do regime e 

supervalorizando o período anterior (1945-1964) como democrático, apesar dos limites 

óbvios - ilegalidade do PCB, restrições políticas, conflitos no campo. 

 Conceitualmente utiliza-se a noção de cultura política, definido, segundo René 

Remónd, como o resumo da singularidade do comportamento de um povo, "um poderoso 

revelador do ethos de uma nação e do gênio de um povo" (REMOND apud BADARÓ, 2014, p 

84). O próprio Badaró considera que essa afirmação de Remónd deixa clara a matriz 

essencialista e que tende a anular os conflitos sociais. Entretanto, a principal referência para 

esses pesquisadores é Serge Berstein, que concebe "culturas políticas" no plural, e, por mais 

que melhor delimitado que o de Remónd, ainda assim, tendente a desvalorizar ou 

escamotear os conflitos e classes, utilizando-se da noção de "grupos importantes". 

 Mas o que vem a ser cultura? Uma definição concisa e coerente nos fornece Álvaro 

Vieira Pinto (1994), quando afirma tratar-se do  

 

conjunto de bens materiais e espirituais criados pelos homens ao longo do 

processo pelo qual, mediante o trabalho, exploram a natureza e entram em 

relação uns com os outros, com o fim de garantir a satisfação de suas 

necessidades vitais (PINTO: 1994, p. 40).  

 

Ainda esse autor nos chama atenção para dois aspectos importantes: a) o caráter processual 
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que possui a cultura, ou seja, resultado das ações dos homens na história, por diferentes 

maneiras, no tempo e no espaço, pelo que se pode afirmar a existência de culturas, no plural, 

e a coexistência dessas num mesmo espaço e tempo; b) por inserir-se, as culturas, numa 

sociedade dividida em classes, também são  resultados das diferenças entre as classes.  

 Considerando essas questões, pretendemos estabelecer uma abordagem que 

dialogue com conceitos inseridos no campo da cultura e do discurso, mas que não se 

esgotem em si mesmos, ou seja, estejam dialeticamente vinculados a questões mais amplas 

(políticas, econômicas). Nesse sentido, a utilização de conceitos como discurso, e 

representações será de maneira a entendê-los como aspectos constituintes de um todo que 

os envolve, a partir de relações sociais que se configuram e reconfiguram constantemente. 

Nos currículos, por exemplo, se processam mais que uma disputa pelo discurso, pelo que se 

diz sobre algo. Ou seja, há uma disputa em torno do tipo de prática docente/profissional, 

pela produção de um conhecimento que possa ou não ter relevância social. É com esse viés 

que pretendemos trabalhar. 

 

EUROCENTRISMO: TAXONOMIA PARA O CURRÍCULO? 

 Um dos aspectos do currículo que pretendemos discutir, anteriormente identificado 

no projeto, e que a partir dos estudos iniciais passa a ter mais destaque, é o que se relaciona 

ao eurocentrismo e às disputas por legitimidade cultural e discursiva que envolvem os 

currículos. Classificar um currículo como eurocêntrico já apresenta, em si, uma demarcação 

teórica e política do que se pretende abordar. Primeiro, o que vem a ser eurocentrismo? Em 

seguida, quais características nos permitem classificar o currículo dessa forma e considerar 

tal classificação como uma base para a pesquisa.  

 Aníbal Quijano (2005), considera que eurocentrismo tem dois fundamentos básicos 

ou nucleares: a) idéia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que 

parte de um estado de natureza e culmina na Europa (evolucionismo); b) outorgar sentido 

às diferenças entre Europa e não-Europa como diferenças de natureza (racial) e não de 
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história do poder (dualismo) (QUIJANO, 2005, p. 11) . O autor é bem claro quando considera 

o eurocentrismo uma visão de mundo que surge (ou se desenvolve) em uma determinado 

tempo histórico associado a outros elementos (capitalismo, colonialidade do poder, raça) 

sem os quais não iria adquirir um sentido epistemológico e político. 

 Mais que isso, cabe ainda destacar a importância que o conceito de raça e, as práticas 

racistas possuem na projeção da perspectiva eurocêntrica. Segundo o autor, é somente a 

partir da constituição da América que a ideia de raça, em seu sentido moderno, adquire um 

papel na história (QUIJANO: 2005, p. 107). Essa ideia desenvolve-se necessariamente 

vinculada, por um lado, a uma hierarquização do trabalho, e por outro, a uma hierarquização 

de povos ou civilizações. Dessa maneira, por exemplo, os trabalhos considerados mais 

degradantes ou que necessitavam de maior esforço físico, deviam ser feitos, na visão do 

colonizador/dominador, pelas raças por eles subjulgadas, raças inferiores, portanto.  

 O eurocentrismo considera, portanto, a existência de raças superiores (branca) e raças 

inferiores (as demais) e um perspectiva temporal que coloca a Europa (capitalista) no centro 

e no auge da história, quer dizer, os povos que não haviam atingido o nível de 

desenvolvimento econômico e cultural do europeu eram povos atrasados, daí o 

entrosamento inevitável entre a hierarquia das "raças" e também do tempo histórico. 

 Devemos agora tentar responder à segunda questão: o que nos leva a afirmar que os 

currículos de história são eurocêntricos? Teremos em vista algumas condições estruturais e 

condições locais (do currículo da UERJ/Maracanã). 

 As condições estruturais têm a ver com a formação da historiografia brasileira e com 

as lutas internas por hegemonias. Queremos dizer com isso que a produção historiográfica 

brasileira, desde suas origens no século XIX com Von Martius e A. Varnhagen, teve forte 

influência da historiografia inglesa e, sobretudo francesa. Ao longo do século XX e na 

construção da História como disciplina escolar houve inúmeras críticas a esse modelo, 

porém, mesmo que significativas, não lograram superar a visão dominante em matéria de 

divulgação e capacidade de influência tanto na academia, quanto em outras esferas de 
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produção (e distribuição) científica e cultural (Estado, mídias). 

 As condições locais são perceptíveis a partir de uma análise preliminar do currículo 

praticado, ou seja, grande parte dos autores trabalhados nas disciplinas de Teoria, 

Metodologia, Introdução aos Estudos Históricos, são autores franceses, ingleses, alemães (e 

norte-americanos); os autores brasileiros, e principalmente os latino-americanos, pouco são 

discutidos, quando mencionados; os programas de pós-graduação (das universidades do 

Grande Rio, por exemplo) consideram a língua inglesa como necessária (ao menos no 

doutorado) e a língua francesa é geralmente mais valorizada que a língua espanhola; a 

cronologia iluminista (e europeia) que divide a História em Antiga, Medieval, Moderna e 

Contemporânea está presente e é base da grade curricular: as disciplinas de História de 

Antiguidade Oriental e História da Antiguidade Ocidental estão presentes no primeiro 

período, sendo seguidas, então, evolutivamente pelas disciplinas de Idade Média e Moderna 

até atingir as Histórias Contemporânea, do Brasil e da América, que, nos últimos períodos 

abordam temas mais recentes. 

 Outro indício: a história mundial (ou geral) ensinada na graduação, nas disciplinas 

que possuem como nome História da Idade Média, Moderna e Contemporânea é a história 

da Europa (em sua grande maioria), ou a história do capitalismo europeu. O quadro a seguir 

apresenta um gráfico com a proporção das disciplinas que se propõem a estudar a História 
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a partir de localidades (cidades/continentes/regiões). 

 

 
Quadro 1. Proporção de disciplinas temáticas na grade curricular (total: 22) 

 

 Esse quadro foi composto analisando as ementas das disciplinas nomeadas a partir 

de referências geográficas e temporais. Essas últimas, na prática, ganham contornos 

exclusivamente geográficos quando escolhem determinadas regiões e continentes para 

abordar. São elas: História da Antiguidade Ocidental; História da Antiguidade Oriental; 

História da Idade Média I e II; História Ibérica; História Moderna I e II; História 

Contemporânea I, II e III; História do Brasil (I a V); História do Rio de Janeiro Colonial; História 

do Rio de Janeiro I; História da África e História da América (I a IV).  

 Como sugerido acima, a Europa possui seis disciplinas que priorizam seu estudo de 

forma quase exclusiva, quatro disciplinas cujo conteúdo é exclusivamente sobre os povos 

europeus: Antiguidade Ocidental, Ibérica, Idade Média I e II; duas disciplinas cujo conteúdo 

é majoritariamente sobre os povos europeus: Moderna I e II. Nas disciplinas de História 

Contemporânea, tidas como “gerais” no quadro acima, a predominância dos estudos sobre 
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a Europa ocidental ainda está presente; somente na segunda disciplina é que começa a variar 

os enfoques, abordando Japão, Rússia, EUA e China. Nossa hipótese é que nesse momento, 

quando se dá uma maior integração entre os diferentes continentes, época de expansão e 

auge do capitalismo europeu, o interesse pelos povos recém-integrados passa a vigorar. 

 Cabe então nos questionarmos: trata-se de uma opção discursiva, epistemológica e 

historiográfica (e política), ou de fato esses demais povos só passam a figurar na História 

(viva e na escrita dela) quando em contato com a Europa? E quanto a esses povos antes do 

contato e da integração com a Europa? E quanto a História dos povos árabes que 

constituíram uma civilização econômica e culturalmente mais complexa (e avançada) no que 

se costuma chamar de Idade Média, e que foram tributários do pensamento e das ciências 

da chamada antiguidade? E os povos do extremo Oriente (China, Japão, Índia etc.)? Há 

espaço para essa História dentro do currículo? Não. Se há (e houve na minha experiência 

como aluno) é em caráter excepcional, que se traduz em disciplinas eletivas ou em 

discussões pouco pormenorizadas nas disciplinas obrigatórias. 

 Vejamos outro exemplo: a disciplina de História da África foi introduzida no currículo 

como obrigatória no ano de 2006 a partir de uma reforma curricular, e levou em 

consideração o dispositivo legal de Lei 10639/03 que pressupunha a obrigatoriedade do 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. A ementa1013 da disciplina apresenta uma 

perspectiva historiográfica que considera a História do continente africano a partir das 

invasões europeias, na qual os termos colonização e descolonização aparecem diversas vezes 

e conduzem a leitura. Essa opção considera somente quatro ou cinco séculos de história do 

continente africano (isso se se considera o estudo a partir da presença portuguesa, o que 

não fica claro na ementa) e deixa de fora milênios de história dos mais diversos povos que 

habitavam aquele continente – exceção honrosa deve ser feita a História do Egito Antigo, 

estudada na disciplina de História da Antiguidade Oriental, aliás, a única, no currículo, que 

                                                        
1013 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/10068.pdf. Acesso em 17/11/2014.  
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se propõe a estudar o “Oriente”. 

 Edward Said é outro autor que problematiza essa mesma questão (ocidente x oriente) 

e que nos servirá de referencial para darmos sequencia a nossa argumentação. Duas de suas 

obras se destacam: Cultura e Imperialismo (2011) e Orientalismo (2007), essa última, primeira 

na cronologia, com maior impacto e alcance internacional, tanto no âmbito acadêmico 

quanto fora dele. É possível inclusive, considerar a publicação de Orientalismo, em 1978, 

como um ponto de inflexão nas pesquisas e debates em torno da relação entre cultura, 

política e imperialismo, apesar de, como destaca Muryatan Santana Barbosa, outros autores, 

anteriores a Said, abordarem a problemática do eurocentrismo, como são os casos do 

sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos (Redução Sociológica, 1958) e do egípcio Abdel-Malek 

(A dialética social, 1972) (BARBOSA, 2008). 

 Said (2007) preocupa-se em demonstrar como franceses e ingleses produziram um 

saber acadêmico calcado numa perspectiva etnocêntrica, racista, e, que em muitas medidas, 

inventou o Oriente. Um Oriente em oposição ao Ocidente, este "naturalmente" avançado, 

racional e capaz de conduzir o progresso das ciências e do bem-estar material. O outro, em 

contradição, atrasado, irracional, inferior, e, portanto, "necessariamente" subjugável. Em 

linhas gerais, é essa ação epistemológica e linguística que Said denomina orientalismo. Ação 

que não se restringia a produção acadêmica propriamente dita, mas que teria um alcance 

muito mais amplo, tanto no espaço quanto no tempo, atingindo o campo político, literal e 

criando raízes num saber comum que é perceptível também atualmente. 

 

Na verdade, o meu argumento real é que o Orientalismo é - e não apenas 

representa - uma dimensão considerável da moderna cultura político-

intelectual e, como tal, tem menos a ver com o Oriente do que com o "nosso" 

mundo (SAID: 2007, p. 41). 

 

 Said (2007), portanto, considera que a perspectiva orientalista se processa num 

contexto histórico que é muito mais reveladora da cultura - e dos preconceitos - europeus, 

que propriamente um entendimento da realidade objetiva das civilizações orientais. Isso não 
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significa, no entanto, e o próprio autor deixa claro em diversos momentos, que a produção 

orientalista é um conjunto de mentiras, ou que serve somente ao propósito da dominação 

europeia (francesa e inglesa). Os orientalistas produziram vasto material arqueológico, 

historiográfico, antropológico e sociológico sobre os objetos que pretenderam estudar e 

descrever, mas sempre com uma marca de exterioridade, ou seja, aquele que fala, o faz 

sempre fora do Oriente, seja moralmente, seja factualmente (SAID: 2007, p. 51). 

 Vejamos a disciplina de História Moderna I1014. Fora o conteúdo principal da Europa 

Ocidental (expansão marítima, reforma religiosa, mercantilismo), tal disciplina propõe o 

estudo dos “mundos desconhecidos: Índia, China e Japão”. Desconhecidos? De quem? Dos 

europeus, obviamente. Ou seja, para nós a Europa não é desconhecida, não é o outro ou o 

exótico, ela faz parte da nossa identidade. O desconhecido é o oriental, o outro por 

excelência, seja o árabe, o chinês ou o indiano, três povos incomensuravelmente diferentes 

entre si, mas iguais no olhar orientalista. Mesmo que se argumente que, na prática, o estudo 

desses povos possa ganhar contornos menos deterministas, não deixa de ser significativo a 

presença desses termos numa ementa curricular de um curso de graduação. 

 Também a disciplina de História da Antiguidade Oriental1015 apresenta as mesmas 

características: diferentes civilizações, algumas das mais complexas que já habitaram a face 

terrestre são enquadradas num rótulo simplificador: “oriente”, ou “oriental”, o que significa 

reduzir drasticamente suas complexidades e as diferenças entre elas. 

 A disciplina de História Contemporânea III1016 é a que apresenta um conteúdo mais 

abrangente. E não seria para menos: a hegemonia capitalista está a cargo dos EUA, a II 

Guerra Mundial e a Guerra Fria, que opôs EUA e URSS e seus satélites, comandaram quase 

metade do século XX; os países da África e da Ásia, após os processos de independência, 

passaram a figurar no cenário internacional com grande autoridade. Não se podem 

                                                        
1014 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/3018.pdf. Acesso em 17/11/14.  
1015 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/1380.pdf. Acesso em 18/11/14.  
1016 Disponível em http://www.ementario.uerj.br/ementas/10067.pdf. Acesso em 18/11/14. 

http://www.ementario.uerj.br/ementas/3018.pdf
http://www.ementario.uerj.br/ementas/1380.pdf
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negligenciar com facilidade esses fatos. Mas o que nos chama a atenção e tem a ver com o 

nosso argumento é o fato de que os estudos sobre o Oriente Médio priorizam os “conflitos” 

e o “terrorismo”. Perguntamos “conflitos” é uma realidade exclusiva do Oriente Médio? E 

terrorismo o que é afinal. Edward Said, mais uma vez, pode nos ajudar a esclarecer algumas 

ideais: 

 

Na demonização de um inimigo desconhecido, em relação ao qual a etiqueta 

"terrorista" serve ao propósito geral de manter as pessoas mobilizadas e 

enraivecidas, as imagens da mídia atraem atenção excessiva e podem ser 

exploradas em épocas de crise e insegurança do tipo produzido pelo período 

pós Onze de Setembro (SAID, 2007, p. 22). 

  

 Essas posturas, mencionadas anteriormente, são responsáveis por produzir um 

currículo centrado numa história mais ou menos linear e progressista que tem na 

contemporaneidade seu ponto de chegada e no ocidente capitalista (desenvolvido) seu 

modelo mais acabado. Nosso argumento, portanto, é que tal postura orientalista não está 

isolada de um contexto curricular (interno e externo à universidade), é expressivo e 

significativo da manutenção de uma mentalidade eurocêntrica, e por que não dizer, 

preconceituosa, dentro da academia. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como sugerido em nossa introdução, buscamos algumas interseções conceituais 

tomando como base levantamentos iniciais sobre o debate entorno do eurocentrismo, 

apresentando argumentos, que já possibilitam um delineamento mais claro de algumas 

questões que serão analisadas como maior profundidade nos passos seguintes dessa 

pesquisa. Em outros aspectos, como na discussão teórica sobre culturalismo, ainda termos 

um longo caminho a percorrer, visto que é bastante ampla, difundida e sinuosa. 

 Além disso, alguns apontamentos podem ser feitos a partir desse trabalho, que por 

hora finalizamos, no sentido de estabelecer caminhos que tanto deem continuidade a 
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algumas questões aqui trabalhadas, quanto possam responder a outras que já se fazem 

presentes: 

 

● Problematizar com mais profundidade a perspectiva culturalista e o conceito de 

cultura na História e na Educação; 

● Estabelecer um diálogo no qual se possa valer de contribuições das chamadas teorias 

pós-críticas da área do currículo; 

● Apresentar outros aspectos da abordagem de Said sobre o Orientalismo e também 

sobre a obra Cultura e Imperialismo, na qual se discute para além dos franceses e 

ingleses, bem como as resistências e alternativas a tal paradigma; 

● Apontar quais as resistências na historiografia brasileira e nos currículos ao 

paradigma eurocêntrico; 

● Discutir o abandono ou progressivo desuso de algumas teorias e metodologias, 

como o marxismo e de algumas disciplinas chamadas auxiliares, como a Economia, o 

Direito, a Geografia. 

 

 Nesse sentido, nossa meta é possibilitar o estudo amplo e aprofundado desse e de 

outros currículos, tendo em vista a possibilidade de superação desses paradigmas e a 

construção de currículos e de uma historiografia mais democrática. 
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MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO: 

 A ESCOLA NOVA E O ENSINO DE ARTES NO BRASIL 
 

Wojciech Andrzej Kulesza1017 

 

 Foi a lei nº 5692 de 11 de agosto de 1971, no seu artigo 7º, que tornou obrigatória a 

inclusão da Educação Artística nos currículos das escolas de educação básica brasileiras, 

substituindo as atividades escolares que tradicionalmente eram ministradas fortuitamente 

até então em disciplinas tais como Desenho, Música, Canto Orfeônico e Trabalhos Manuais, 

eventualmente eram denominadas “artes industriais” ou “artes domésticas”, demonstrando 

com isso a concepção utilitária que presidia sua inclusão no currículo. Antes disso, o ensino 

de artes era basicamente extraescolar, ministrado em Conservatórios e Academias 

dedicados à formação de artistas ou em “escolinhas de arte” para crianças.  

Parece paradoxal que em plena ditadura tenha sido estimulado pelo governo o 

ensino das artes, atividades sujeitas a um controle rigoroso durante o regime militar, como 

é exemplificado emblematicamente pela atuação da censura, a mais suave das repressões 

postas em prática durante o regime de exceção. Na verdade, o ensino de artes ilustra bem 

o caráter falseador dessa reforma, posta em prática com o objetivo contraditório de, ao 

mesmo tempo, dar uma formação integral e profissional aos estudantes. Ou seja, o ensino 

de artes era a outra face de uma reforma cujo principal objetivo era dar um caráter 

profissionalizante à educação básica, do primeiro ao segundo grau de ensino. Essa conexão 

entre formação profissional e ensino de artes já havia sido postulada durante o Império, no 

momento em que se prenunciava o fim da escravidão e a consequente necessidade de um 

mercado de trabalho livre. 

Ruy Barbosa defendeu ardorosamente essa vinculação entre arte e trabalho, tomando 

por base o ensino de desenho (em virtude de sua íntima relação com o ensino da escrita e 

                                                        
1017 Professor Titular do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: kulesza@terra.com.br 
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da geometria, conteúdos básicos da escola elementar), considerando-o essencial para o 

desenvolvimento econômico através da industrialização do país. Discursando em 1882 no 

vigésimo sexto aniversário da criação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, 

instituição modelar de ensino profissional na capital do Império, ele assegura: “O dia em que 

o desenho e a modelação começarem a fazer parte obrigatória do plano de estudos na vida 

do ensino nacional, datará o começo da história da indústria e da arte no Brasil” (1882, p.22). 

Considerando que “hoje o ensino popular do desenho, que em si encerra a chave de todas 

as questões e de todos os destinos no domínio da arte, é, entre todas as nações cultas, um 

fato total ou parcialmente consumado” (idem, p.8), Barbosa coloca o desenho como 

conteúdo escolar essencial para “civilizar o Brasil”. 

Situando a origem da ascensão da arte aplicada à indústria na Inglaterra na primeira 

Exposição Universal realizada em Londres em 1851, Barbosa (idem, p. 6-7) atribui grande 

importância a esse evento como inspirador de uma educação artística popular: “Ela fez pela 

arte, entre os ingleses, o que Sócrates fizera pela filosofia, quando a trouxe dos numes aos 

homens: ensinou ao povo britânico que a deusa podia habitar sob o teto de qualquer família, 

como num palácio veneziano”, contribuindo assim para a revolução industrial que fez a 

grandeza do império britânico: 

  

O desenho, senhores, unicamente, essa modesta e amável disciplina, 

pacificadora, comunicativa e afetuosa entre todas: o desenho professado às 

crianças e aos adultos, desde o Kindergarten até a universidade, como base 

obrigatória na educação de todas as camadas sociais. Um quarto de século 

bastou-lhe, para revolucionar assim as ideias, e produzir, na face das maiores 

nações, essas estupendas mudanças (idem, p.11). 

 

 É importante assinalar, até para compreendermos os objetivos do governo na época 

da ditadura militar em fazer aprovar a lei 5692, o caráter ideológico da proposta de Ruy 

Barbosa, expresso por ele de forma clara quando diz que a arte “ensina àqueles cujo destino 

é regarem o pão com o suor do seu rosto a ver no trabalho, não uma pena, mas um apanágio 
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da espécie humana” (idem, p. 16). Mais do que afirmar o credo liberal de que somente 

através do trabalho, principalmente para os “desfavorecidos da fortuna”, pode haver 

progresso, tanto individual como social, o deputado baiano fixa no ensino de desenho 

razões para superar as desigualdades sociais – a abolição das diferenças sociais – 

conferindo-lhe assim um papel proeminente na solução da questão social que então 

emergia como podemos inferir deste trecho de seu discurso: 

 

Depois, a educação industrial representa um dos auxiliares mais eficazes no 

nivelamento crescente das distinções de classes entre os homens, não 

deprimindo as superioridades reais, mas destruindo as inferioridades 

artificiais, que alongam dessa eminência as camadas laboriosas do povo, isto 

é, elevando a um plano cada vez mais alto a ação e o pensamento do 

operário. (...). Incuti ao indivíduo hábitos sérios de observação, de disciplina 

mental, de aplicação racional das nossas faculdades práticas, e o belo, nota 

universal na harmonia do universo, assumirá o seu domínio absoluto sobre 

as almas, propagando a fraternidade entre todas as classes, aniquilando 

todas as concepções de casta, e estabelecendo realmente entre todos os 

homens a igualdade moral, impossível  sem o desenvolvimento simétrico de 

todas as aptidões humanas no indivíduo e na comunidade (idem, p.25). 

 

   Por essa mesma época, como membro da Comissão de Instrução Pública 

designada pela Câmara dos Deputados para emitir um parecer sobre o decreto de reforma 

educacional baixado por Leôncio de Carvalho em abril de 1789, Barbosa elabora um projeto 

substitutivo para o ensino primário no qual desenvolve em detalhes suas ideias sobre a 

educação artística e, especificamente, sobre o ensino de desenho. Convencido de que “uma 

das bases fundamentais da educação popular, é a cultura artística, efetuada principalmente 

pelo ensino do desenho industrial e da modelação” (1883, p. 160), ele critica a orientação 

dada por aquela reforma ao ensino do desenho: 

 

E' singular, é imperdoável (dizemo-lo com pesar) que o decreto de 19 de abril 

omitisse o desenho de arte, cingindo-se ao estéril desenho linear que até 

hoje se costuma ensinar entre nós. Não hesitamos em dizer que seria uma 
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instituição mutilada num dos seus órgãos vitais a escola normal sem o 

desenho de arte aplicada, qual n'outra parte o descrevemos (idem, p.277). 

 

 Para ele, o conceito de arte introduzido no Brasil pela criação da Escola de Belas Artes 

a partir da missão francesa de 1816 estaria superado pelo novo modelo de produção 

baseado na indústria, que trouxe outros condicionantes ao fazer artístico, especialmente no 

que se refere ao desenho, condicionantes estes que não teriam sido levados em conta pela 

reforma: 

 

Nós porém, pelo comum, vivemos ainda no Brasil sob o domínio do erro 

crasso que vê no desenho uma prenda de luxo, um passatempo de ociosos, 

um requinte de distinção, reservado ao cultivo das classes sociais mais ricas, 

ou à vocação excepcional de certas naturezas privilegiadas para as grandes 

tentativas de arte. Não percebem que, pela simplicidade de suas aplicações 

elementares, ele tem precedência à própria escrita; que representa um meio 

de fixação, reprodução e transmissão de ideias indispensável a todos os 

homens e especialmente indispensável às classes laboriosas; que as aptidões 

naturais de que depende o seu estudo são comuns a todos os entendimentos 

e de uma vivacidade particularmente ativa nos primeiros anos da existência 

humana (idem, p.135)  

 

Considerando que “o desenho é a base de toda a instrução industrial” (idem, p.157), 

o tribuno baiano propõe então outro tipo de estabelecimento para conformar o fazer 

artístico à nova realidade produtiva em oposição à Escola de Belas Artes: uma Escola Normal 

Nacional de Arte Aplicada, instituição caracterizada por não se destinar 

 

Ao cultivo superior da pintura, da escultura, da estatuária, mas a explorar 

completamente as opulências inexauríveis da adaptação da arte ao trabalho 

industrial, mediante o estudo cabal do desenho e da modelação sob os seus 

variadíssimos aspectos, cada um dos quais é uma mina de riquezas para o 

Estado. Trata-se de um estabelecimento superior de arte aplicada que nada 

tem com academias (idem, p.161). 
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 Essa escola de arte aplicada seria responsável pela formação de docentes 

especialistas no ensino de artes na escola primária, não se descurando, no entanto, do 

ensino do desenho nas escolas normais, onde ele teria “por fim educar os sentidos, as 

faculdades de observação e o gosto artístico, proporcionando, ao mesmo tempo, aos alunos 

um meio pronto e usual de exprimir, e fixar o pensamento” (idem, p.361). Analisando a 

situação do ensino do desenho em vários países, Barbosa, defensor apaixonado do método 

intuitivo, das lições de coisas, em oposição ao ensino livresco que campeava em nossas 

escolas, elabora em seu parecer um programa detalhado para o ensino do desenho nos 

quatro primeiros anos do ensino primário (idem, p. 276-7). Esse parecer que, segundo Souza 

(2000, p.10) “constitui uma das primeiras obras, e a mais completa delas, sobre a organização 

pedagógica da escola primária e sobre política de educação popular produzida no Brasil no 

século XIX”, viria a ser, com a proclamação da república, a referência básica para a aplicação 

instrumental do desenho na escola, numa antecipação do que viria a se constituir no design 

moderno, como meio de adaptar o país ao mundo industrial e seus produtos, inclusive 

materiais didáticos. Excelente auxiliar do ensino intuitivo das lições de coisas como auxiliar 

da observação, o ensino de desenho ainda teria a virtude de valorizar o trabalho manual na 

escola, tão depreciado pela sociedade escravista.  

A partir da década de 1920, novas concepções sobre a aprendizagem começam a 

sobressair na educação brasileira com o surgimento do escolanovismo, revolucionando a 

compreensão do processo educacional, especialmente, no que se refere às crianças. No 

Brasil, esse movimento adquiriu maior visibilidade no bojo das reformas educacionais do 

ensino primário e normal realizadas em diversos Estados pelos “pioneiros da educação 

nova”. Este trabalho limita-se a circunscrever essa problemática ao caso da Escola de 

Aperfeiçoamento, um curso pós-normal estabelecido em Belo Horizonte como parte da 

“reforma Francisco Campos” implantada em Minas Gerais de 1926 a 19301018. Contando com 

                                                        
1018 Ver a respeito o trabalho de Prates (1989). 
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a participação de especialistas europeus ligados ao Instituto Jean Jacques Rousseau de 

Genebra e com professoras mineiras que estagiaram no Teacher’s College de Nova Iorque, 

contratados especialmente para introduzir as novas tendências do ensino, essa instituição 

iria marcar profundamente a educação e a cultura mineiras, com reflexos na educação de 

todo o país.  

Confluindo ideologicamente com o movimento marcado simbolicamente pela 

Semana de 1922 em São Paulo, a proposta escolanovista, através da identificação entre a 

livre expressão da criança e a criação do artista, iria operacionalizar o ensino das artes 

plásticas na escola primária, especialmente na área do desenho e da modelagem, com a 

introdução de novas técnicas e materiais, rompendo assim com a hegemonia dos diversos 

tipos de “academias” na definição do fazer artístico. Em Belo Horizonte, a professora francesa 

de artes plásticas, Artus Perrelet, através de sua metodologia que podemos caracterizar 

como “alfabetização da forma pelo traço”, inovou no ensino de desenho ao estabelecer uma 

espécie de alfabeto de traços e formas os quais combinados, poderiam configurar qualquer 

desenho. Em sua tese de doutorado, Ana Mae Barbosa (2002, p.91) assevera que “na Escola 

de Aperfeiçoamento, Artus Perrelet comandou o ensino de Arte. Foi de grande importância 

a influência dessa escola na mudança de estratégias e comportamento dos professores, isto 

é, dos professores das zonas urbanas e do interior de Minas Gerais". 

Podemos avaliar o impacto causado por essa professora pela leitura de artigo escrito 

pelo professor de desenho Manoel Penna, vivamente impressionado com a “eloquência 

arrebatadora, com que prende e cativa um auditório inteiro” ao assistir suas palestras: “Na 

primeira dessas palestras, falando sobre o espaço, que todos nós sabemos ser uma extensão 

vazia, a senhora Artus, durante uns vinte minutos, discorreu sobre o espaço, enchendo-o de 

grandiosas e arrojadas imagens, revelando-se uma impetuosa e admirável condoreira” 1019. 

No artigo citado, Penna descreve assim o método de ensino por ela exposto: “em qualquer 

                                                        
1019 Minas Gerais, 14/04/1929, p. 13. 
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cousa a desenhar-se, é preciso, antes de tudo, encontrar-se a sua forma geométrica 

característica, porque, como nos demonstrou ela, no tronco de uma ave, por exemplo, 

predomina – ora a oval, ora o triângulo retângulo; o retângulo é a forma característica do 

tronco do cavalo, bem como do carneiro, da cabra, do elefante, do leão etc.”.  

Podemos dizer que Perrelet partiu de sua sólida formação clássica em belas artes para 

a construção de seu método, isto é, através do estudo da configuração dos traços de 

pinturas célebres, ela visualiza, ao modo de Leonardo da Vinci, as formas geométricas cuja 

combinação reproduza aquele traçado. Pelo que pudemos apreender a partir da descrição 

de Penna, ela exemplificou a gênese de seu método em sua segunda palestra: “A ilustre 

professora mostrou uns estudos muito interessantes, por ela feitos, sobre quadros de Rafael 

e Miguelangelo”1020. Essa dependência de seu método de ensino da geometria é confirmada 

por uma entrevista dela a um jornal carioca por ocasião de uma conferência que proferiu a 

convite da Associação Brasileira de Educação no Rio de Janeiro: "eu cheguei a formular o 

ensino do desenho tal como o venho praticando em quarenta e dois anos de ininterrupto 

magistério. Já o empreguei em muitos países, como a França, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, 

a Alemanha, a Itália e os Estados Unidos, sempre com os mais surpreendentes resultados, 

porque nele o desenho está reduzido ao seu verdadeiro papel de base de toda a atividade 

de expressão. Entendo e a experiência o confirma todos os dias, que o desenho como 

disciplina matemática, tem de partir da representação geométrica. A linha, portanto, é o seu 

princípio". 1021 

A aplicação mecânica de seu método através da utilização de croquis feitos pelo 

professor como modelos para serem reproduzidos pelos alunos desvirtuou totalmente sua 

proposta. Para Barbosa (2002, p.130), os manuais de "desenho pedagógico", livros didáticos 

destinados ao desenho nas escolas normais como os de Rafael Rotondaro e José de Arruda 

Penteado, davam “ênfase à orientação baseada na simplificação da forma, que, segundo 

                                                        
1020 Idem. 
1021 Conforme “Modernas Diretrizes Pedagógicas” em O Jornal, 04/01/1930, p. 2. 
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Perrelet, era apenas o resultado de um rico processo de percepção”. Segundo ela, esse 

“desenho pedagógico dos anos 30 e 40 levava o aluno a copiar formas simplificadas de 

objetos desenhados pelo professor. Ela não pretendia a simplificação da forma como 

objetivo. O seu horror à cópia é que impulsionava em direção à simplicidade formal" (idem).  

A necessidade de utilizar o desenho para ilustrar ou explicar as diversas matérias de 

ensino e também sua utilização com régua e compasso no ensino de geometria, certamente 

contribuíram para que a proposta da vetusta professora francesa tivesse pouco impacto na 

escola primária mineira, ainda mais porque Perrelet ficou apenas dois anos na Escola de 

Aperfeiçoamento, voltando para a França em 1931. Todavia, suas ideias permaneceram vivas 

nas escolinhas de arte mineiras e tem sido retomadas pelos arte-educadores 

contemporâneos, podendo-se encontrar ecos de sua influência, por exemplo nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de arte. 

Outra professora estrangeira de ensino de artes que veio para a Escola de 

Aperfeiçoamento e que acabou por se radicar em Minas Gerais, foi a escultora belga Jeanne 

Milde que ministrava uma disciplina a ela especialmente designada: modelagem além de 

assumir o trabalho de Perrelet depois de sua partida. Devido a sua longa carreira, primeiro 

na Escola Normal, depois na Escola de Aperfeiçoamento e no Instituto de Educação, Milde 

teve uma influência profunda nas artes plásticas mineiras e no seu ensino em Minas Gerais. 

Segundo Pereira (2011, p. 127),  

 

"Milde introduziu na educação mineira uma arte erudita ao ensinar técnicas 

de escultura, pintura, desenho e outras; mas, também, desenvolveu uma arte 

mais aplicada, ao orientar as alunas na criação de objetos de uso cotidiano, 

inserindo na construção destes, materiais alternativos encontrados na 

própria região de Minas, que serviam tanto para as atividades de trabalhos 

manuais, quanto para as outras matérias de ensino". 

 

Ainda segundo essa autora, "a chegada de Jeanne Milde a Belo Horizonte foi 

fundamental para desenvolver o meio artístico e educacional da época" (idem, p. 132). Além 
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de sua contribuição para as artes plásticas em Belo Horizonte, podemos atribuir a ela a 

introdução de diversos materiais de modelagem na escola, como argila, gesso, madeira, 

pedra-sabão etc, e podemos considerá-la precursora na educação infantil do uso das atuais 

“massinhas de modelar”. Milde também diversificou as técnicas de pintura a óleo, guache e 

aquarela, além de colagens e gravuras, e desenvolveu o teatro de bonecos contribuindo 

para enriquecer a cenografia dos espetáculos escolares. 

Desta forma, uma das principais características desse movimento de renovação 

educacional - a centralidade dada à atividade do educando no processo de ensino-

aprendizagem - muitas vezes associado à denominação “escola ativa”, que tomou corpo no 

início do século passado no mundo ocidental, justamente denominado o “século da criança”, 

foi se disseminando no Brasil a partir da experiência de Minas Gerais. Para além das 

consequências advindas dessa mudança de ponto de vista na metodologia do ensino dos 

conteúdos tradicionalmente trabalhados nas escolas, novas áreas do conhecimento 

passaram a ser valorizadas porque envolviam diretamente as atividades dos alunos. Essa 

possibilidade de expressão da criança através das artes foi explorada pela psicologia 

experimental, ao mesmo tempo em que era associada às mudanças introduzidas pelo 

modernismo com sua ênfase na liberdade de expressão artística. O desenho, os trabalhos 

manuais e as artes em geral foram redimensionados no currículo da escola primária, 

alterando assim também o quadro de disciplinas ministradas nos cursos de formação de 

professores (as).  

Foi valendo-se de argumentos travestidos dessa modernidade, que os defensores da 

lei brandiam os velhos argumentos pedagógicos originados do movimento escolanovista, 

disfarçando o tecnicismo da reforma com princípios caros aos “pioneiros da educação nova”, 

tentando assim se identificar com uma posição progressista. Todavia, o incontestável 

fracasso da reforma de 1971, reconhecido pelo próprio governo poucos anos depois, não 

impediu a permanência de várias distorções por ela introduzidas como, no caso das artes, a 

formação de professores polivalentes de artes em dois anos, introduzida a partir de 1973, 
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exatamente sob o argumento da carência de professores para implantar a educação artística 

nos moldes prescritos pela reforma, isto é, um programa de ensino das artes em geral sem 

necessidade de fazer constar do currículo disciplinas com horários pré-estabelecidos. Isto 

fica claro se observarmos na legislação que o ensino de artes vinha acompanhado, na forma 

do mesmo artigo, da Educação Moral e Cívica, da Educação Física, dos Programas de Saúde 

e do Ensino Religioso, componentes que transcendiam as atividades, áreas de estudo ou 

disciplinas da proposta curricular, estando vinculados diretamente aos objetivos finais da 

educação. 

A marca autoritária da lei, tentando impor o ensino de uma disciplina, como a 

educação artística que só viceja onde há liberdade, deixou o seu legado na política 

educacional brasileira. A obrigatoriedade do ensino de artes e sua associação espúria com 

componentes curriculares típicos do regime autoritário, como a Educação Moral e Cívica, 

quase que fizeram com que a educação artística fosse excluída da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, findando por 

ser contemplada apenas em seu artigo 26, § 2º, como “forma de promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” 1022, permanecendo a educação artística como 

componente curricular latu sensu da escola básica, obrigando os arte-educadores a lutar 

pelo seu espaço. Doze anos depois, por iniciativa do Congresso Nacional, é sancionada a lei 

nº 11.769 de 18 de agosto de 2008 que acrescenta o parágrafo 6º ao citado artigo 26 de 

LDBEN, tornando a música “conteúdo obrigatório, mas não exclusivo” do ensino de arte na 

educação básica, manifestação corporativa de uma reivindicação legítima.  
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A PROPOSTA DE MULHER IDEAL CONSTRUÍDA PELO GUIA PRÁTICO 

“DICAS E CONSELHOS PRÁTICOS PARA O LAR”, 

NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

Camila Parente da Costa1023 

 

INTRODUÇÃO 

Durante todas as épocas foram construídas representações em torno da 

imagem da mulher. No entanto, essas representações não podem ser entendidas como 

portadoras das verdades acerca da mulher, uma vez que se faz necessário ressaltar o caráter 

heterogêneo do sexo feminino, exprimindo distinções significativas tanto relacionadas ao 

sexo masculino quanto umas as outras. 

 

 "Nessa trajetória, grosso modo, podemos identificar dois momentos: um em 

que modelos de feminilidade se consolidam (do começo do século XX ao 

início dos anos 1960) e outro, de maior fluidez (de meados dos anos 1960 

aos dias de hoje), quando ideais do período anterior são questionados e 

passam a conviver com novas referências."1024 

 

Os traços delineados em torno da figura da mulher na cultura de massas 

contemporânea, no período entre as duas guerras, ressaltando tanto a luta das mulheres 

por direitos políticos e sociais quanto as tradições e os estereótipos pensados como 

referência para as mesmas, apresentaram propostas de novos modelos femininos, nos quais 

há a coexistência da nova dona-de-casa e da mulher emancipada. 

As transformações em meados do século XX, provindas pelo desenvolvimento 

da economia, industrialização, urbanização, infraestrutura, comunicação, oportunidades no 

mercado de trabalho, auxiliou a modificar a imagem construída em torno da figura da 

                                                        
1023 Discente do curso de História da Universidade Federal do Ceará, na modalidade de Bacharelado. E-mail: 

camila.parente@globo.com. 
1024 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 470. 
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mulher, e o seu relacionamento com o homem. Percebia-se uma reelaboração na vivência 

do cotidiano entre os homens e as mulheres. 

A indústria de bens de consumo, no Brasil, possibilitou mudança no cotidiano 

do sexo feminino ao apresentar “facilidades” como: água encanada, fogão a gás, aparelhos 

eletrodomésticos, utensílios de plásticos, produtos de limpeza, tecidos sintéticos, alimentos 

enlatados, roupas prontas.  

 

“O país impregnava-se da ideologia desenvolvimentista e privilegiava um 

projeto industrial voltado para a produção de bens de consumo, permitindo 

que parcelas cada vez maiores da população tivessem acesso a essas 

novidades.”1025 

 

O espaço doméstico associava-se à limpeza, a decoração, a preceitos 

higiênicos, ao uso de aparelhos eletrodomésticos. Os novos hábitos de higiene aliaram o 

discurso médico – o qual responsabilizava a mulher pela saúde da família – e os produtos 

de limpeza. Concomitantemente, enfatizava-se a necessidade da mulher em usar 

racionalmente o tempo para cumprir com eficácia os afazeres domésticos; estudar Economia 

Doméstica para melhor administrar a casa; fazer o planejamento das atividades cotidianas.  

O consumo incitado pelas novas estratégias econômicas buscava englobar as 

mulheres também. Procurava-se formar uma ligação entre as mulheres e a era da 

máquina1026, onde se percebia a busca em estabelecer uma relação entre o sexo feminino e 

os produtos provenientes das indústrias de bens de consumo, na qual eram enfatizadas as 

necessidades de ambos: os produtos precisavam ser vendidos, e as mulheres tinham que 

transformar seu modo de vestir, de se comportar, de realizar os afazeres domésticos, em 

                                                        
1025 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 500. 
1026  HIGONNET, Anne. Mulheres, imagens e representações. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História 

das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1991. 5v.  
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virtude das transformações sociais pelas quais estavam vivenciando. Dinamismo, mobilidade 

e eficiência tornaram-se valores a que as mulheres aspiravam.1027  

A publicidade auxiliava tanto na expansão dessa economia de consumo 

quanto na propagação de novos valores para as mulheres, visto que os produtos oferecidos 

pela indústria de bens de consumo, algumas vezes, relacionavam-se mais com a 

consequência do que a posse do mesmo iria provocar nos indivíduos – a satisfação da 

compra, o lazer proporcionado por determinado produto –, do que com a sua função 

prática.  

As propagandas sobre a mãe que se preocupa com os filhos e a família, a 

jovem que procura estar em um relacionamento amoroso, a mulher moderna, simples e 

prática, já estão em voga desde a metade da década de 40. Com o desenvolvimento da 

indústria de bens de consumo, a imagem da mulher moderna, simples e prática, ganha mais 

vigor a partir de meados dos anos 50. No entanto, essa valorização de mulher moderna 

contrasta com a também valorização das prendas domésticas manuais (ex: panos de prato 

bordados), que faziam parte do cotidiano doméstico da época.  

 

“[...] o convite para que a leitora seja uma mulher “de amanhã”, use 

eletrodomésticos, mude a decoração da casa, habitue-se a comprar revistas 

etc – toda uma modernidade de fachada – não ameaça as tradicionais 

atribuições de gênero; esta mulher, por exemplo, continua a responsável 

pelas tarefas domésticas.”1028 

 

Erigia-se, dessa forma, uma relação de dependência envolvendo as mulheres 

e os produtos provenientes da indústria de bens de consumo, pois os mesmos eram 

apontados como fundamentais para a mulher atingir os seguintes objetivos: ser bela, atrair 

                                                        
1027  HIGONNET, Anne. Mulheres, imagens e representações. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História 

das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1991. 5v. P. 407. 
1028 BASSANEZI, Carla Beozzo. Virando as páginas, revendo as mulheres: revistas femininas e relações 

homem-mulher, 1945-1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. P. 29-30. 
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o marido, educar os filhos, conseguir aceitação pessoal, realizar as tarefas domésticas com 

mais eficiência.   

 

METODOLOGIA 

Os guias práticos designados essencialmente para o público feminino, 

contendo temáticas relacionadas ao âmbito doméstico e relacionamento com a família e 

consigo mesma, apresentam-se como uma fonte para o campo da pesquisa histórica 

visando analisar o processo de construção da figura da mulher, na segunda metade do 

século XX. A sua leitura pode auxiliar a compreensão de quais eram os comportamentos, os 

valores, a educação, esperados para o sexo feminino e o sexo masculino, na sociedade 

brasileira, na referida época, onde é possível perceber a coexistência de conflitos dentro do 

mesmo espaço, articuladas a demandas e contextos sociais1029. 

 Nessa perspectiva, é interessante observar questões como: de que modo está 

sendo erigido o discurso pretendido pelo livro? A quem ele é destinado? Como é construído 

o embasamento das propostas? Qual(is) poderá ser a intenção de propagar tais valores? 

“Dicas e Conselhos Práticos para o Lar” é composto de três volumes, editados 

pela Renovada Livros Culturais Ltda. A leitura total dos três volumes não concede 

informações acerca de quem teria sido o(a) autor(a). No entanto, infere-se que havia 

comunicação da parte do(a) mesmo(a) com o público leitor – embora não sejam 

especificados os meios ou as cidades envolvidas –, ao observar o final do capítulo intitulado 

“Cardápios”, do segundo volume, a seguinte afirmação: 

 

 “Uma parte muito importante do trabalho das donas-de-casa é a 

organização dos cardápios diários. Sei que a maioria se preocupa com isso, 

porque recebo grande número de solicitações de donas-de-casa que 

insistem nos pedidos de receitas com cardápios”.1030   

                                                        
1029 LUCA, Tania Regina de. Mulher em revista. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 465. 
1030 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 2. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 46.  
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O ano de publicação também não é especificado, entretanto, depreende-se 

que os guias práticos sejam da segunda metade do século XX, devido aos elementos 

constituintes ao longo da leitura dos volumes, como a referência feita no capítulo intitulado 

“Café”, do segundo volume, o qual aponta que: 

 

“O uso do café solúvel é a maneira moderna e racional de tomar café. No 

Brasil existe o Nescafé, desde 1953, e o seu consumo está aumentando em 

função do nosso progresso doméstico”.1031   

 

Em relação à circulação, infere-se que tenha ocorrido a partir das cidades do 

Rio de Janeiro e de São Paulo. A primeira, por ser o local onde residia a editora responsável 

pelos livros. A segunda, devido o comentário feito no capítulo intitulado “Programa de 

Aperfeiçoamento”, do segundo volume: “Veja o contraste entre duas atitudes vividas por 

duas donas-de-casa, aqui em São Paulo [...]”.1032  

 

A MULHER IDEAL SOB A ÓTICA DO “DICAS E CONSELHOS PRÁTICOS PARA O LAR” 

A imprensa feminina auxiliava a divulgar o que era válido ou não no que diz 

respeito às representações em torno das mulheres. O casamento, a maternidade, os afazeres 

domésticos, eram entendidos como a fonte da felicidade para as mulheres, e elas eram 

representadas como criaturas frágeis, ingênuas. As revistas voltadas para o público feminino 

abordavam temas como moda, cuidado com a aparência e higiene, governo doméstico, 

tempo livre, realização pessoal. Os valores exaltados eram o aperfeiçoamento doméstico, a 

heterossexualidade e a família.1033 

                                                        
1031 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 2. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 59. 
1032 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 2. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 30. 
1033  HIGONNET, Anne. Mulheres, imagens e representações. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História 

das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1991. 5v. P. 418. 
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Seguindo essa perspectiva, a mulher – infere-se pertencente à classe média – 

pretendida pelos três volumes do guia prático “Dicas e Conselhos Práticos para o Lar” – o 

qual possui um formato de livro de bolso, com tamanho reduzido e espessura fina, e devido 

às suas dimensões, ficava a cargo da mulher a escolha do seu transporte, por exemplo, 

dentro da bolsa, a qualquer lugar e consultá-lo quando o momento for propício – 

delimitava-se em torno da figura de uma esposa agradável para o marido, uma vez que ela 

era a responsável pela harmonia do lar, pela estabilidade do casamento. A mulher tinha de 

se esforçar para manter o seu marido bem em casa, por intermédio do cuidado primoroso 

com a família e os afazeres domésticos; enquanto, em contrapartida, o esforço provindo do 

homem era relacionado ao trabalho fora de casa, para prover as necessidades materiais do 

lar. A mulher pertencia ao mundo doméstico, enquanto o homem, à esfera pública. Na 

propagação de conselhos dados à boa esposa, ressaltava-se o bom comportamento moral, 

a paciência, a subordinação ao marido.  

Enfatizava-se a importância das prendas domésticas, as quais exerciam 

influência na harmonia do lar, mais do que as afinidades sexuais e o companheirismo. 

Também era lembrado o dever da mulher para com a limpeza da casa, que deveria ser feita 

sem incomodar o marido, pois tudo tinha de ser feito em função do bem-estar dele.  

As reclamações e nervosismos por parte dos homens tinham que ser acatadas 

pela mulher e perdoadas, e ela deveria corrigir o comportamento que lhe foi reclamado, a 

fim de agradar o marido. Atitudes violentas e impulsivas do homem eram justificadas como 

sendo inerentes ao masculino, e eles tinham o direito de se expressar mais abertamente. A 

mulher não deveria contradizê-lo, perturbar seu sossego, tirar sua liberdade. 

 

“E... vamos ser sinceras, de vez em quando eles têm razão. Mesmo quando 

são injustos, saibamos ser as primeiras a sorrir carinhosas e irresistivelmente, 

e nunca responder com outras queixas e reclamações.”1034 

                                                        
1034 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 1. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 46. 
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O homem era colocado como objetivo de vida das mulheres, para que elas 

pudessem ser escolhidas por ele, casar e ter filhos – um dos objetivos fundamentais do 

casamento. O homem era o responsável pela felicidade da mulher, e o amor dela não 

poderia sufocá-lo, pois isso estragaria a relação. 

O amor não era considerado o suficiente para sustentar o casamento. As 

publicações femininas davam constantemente dicas para manter a felicidade do 

matrimônio. Entre as dicas, estava que a mulher deveria colocar em primeiro plano o 

homem, sua satisfação, seu bem-estar; além dos cuidados necessários com os filhos. Dessa 

forma, percebe-se que era importante que o marido se sentisse feliz no casamento – a 

felicidade da mulher viria como uma consequência da felicidade dele.  

Além de ser uma boa esposa e uma boa mãe – o nascimento de um filho 

coroava o sucesso do casamento e do “destino natural” da mulher –, a mulher pretendida 

pelo “Dicas e Conselhos Práticos para o Lar” era pensada para o reduto do lar, uma vez que 

o trabalho fora de casa era entendido como perigoso para o cumprimento eficaz dos 

deveres relacionados à maternidade, ao casamento, aos afazeres domésticos. 

As mulheres, mais que os homens, tiveram sua participação no mercado de 

trabalho possibilitada ou constrangida, devido aspectos como idade, estado civil, 

escolaridade, número de filhos, entre outros. A participação da mulher no mercado de 

trabalho envolve, além das condições de mercado, estrutura do emprego, nível de 

desenvolvimento da sociedade; a sua posição na família e a classe social a qual pertence. As 

necessidades e possibilidades de trabalho estão intrinsecamente ligadas a sua condição de 

filha, esposa ou mãe, que determina sua situação em relação a sua participação no trabalho 

remunerado.  

A inserção da mulher numa atividade economicamente produtiva não a excluía 

da responsabilidade do cumprimento de suas “funções naturais” (mãe, esposa e dona-de-

casa). Para que houvesse uma vivência no mercado de trabalho, a mulher tinha de buscar 

um frágil equilíbrio entre as tarefas executadas dentro do lar e fora dele, o que nem sempre 
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era possível e resultava na delimitação de sua permanência na casa e no entendimento de 

que seu trabalho fora de casa era secundário.  

O casamento deveria ser o objetivo principal da mulher, e não a 

profissionalização. O trabalho feminino poderia ser visto, além de secundário em relação ao 

trabalho masculino, como um motivo de vergonha para o homem, já que poderia ser 

inferido (a mulher trabalhando fora de casa) que o homem não estava cumprindo bem o 

seu papel de provedor do lar.  

A boa esposa procurava não discutir e nem reclamar com o marido. Os desejos 

dela tinham de ser em função do bem-estar dele. Percebe-se, no entanto, um caráter 

ambíguo no que diz respeito a essas recomendações: ao mesmo tempo em que era 

reforçado o “mundo feminino” – ressaltando formas e expectativas de comportamento 

específicas que as mulheres deveriam ter –, salientava-se que o marido não deveria ser 

incomodado com “coisas de mulher”, como inseguranças, romantismo, limpeza, caprichos, 

entre outros. A boa esposa tinha que cumprir seus deveres matrimoniais sem questioná-los, 

e zelar pela harmonia do lar (procurando não discutir com o marido, por exemplo), visto que 

essa responsabilidade era dela. 

A esposa deveria ser a “companheira perfeita” para o marido, em prol da 

manutenção da harmonia do lar, da felicidade do casamento. Para que o mencionado 

objetivo fosse cumprido, a esposa tinha que agradar o marido em tudo, colocando-o em 

primeiro plano, e deixar em segundo plano as diferenças de opinião, os desejos e as 

inseguranças femininas. Embora houvesse a possibilidade da responsabilidade da 

manutenção do casamento ser dividida (não equitativamente) entre homem e mulher, as 

advertências para adaptação do comportamento e desejos eram direcionadas para ela, e 

não para ele.  

Não era aconselhado que as mulheres inteligentes e com ideias próprias 

demonstrassem essas características, pois poderiam assustar os homens. No entanto, é 

recomendado que, durante o seu tempo livre das atividades domésticas, a mulher 
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procurasse “instruir o espírito”; além de ser importante que ela soubesse, quando conviesse, 

saber conversar e expressar opinião, ser uma boa anfitriã, ajudar o marido, ler sobre 

novidades, manter-se atualizada (temas englobando desde a educação infantil ao cinema, 

por exemplo) – aspecto importante para adquirir revistas e livros. 

A boa dona-de-casa deveria ser econômica, criativa, planejar o orçamento 

doméstico, proporcionar um bom lazer para os filhos e marido, não aborrecer o homem e 

garantir para ele um espaço agradável e sereno. Além disso, a mulher deveria recorrer à 

utilização de equipamentos modernos projetados para o ambiente da casa e estudar1035 

para melhorar o seu rendimento na realização das atividades diárias, com o intuito de 

finalizar suas tarefas domésticas com rapidez e menos cansaço.  

 

“Não será rebaixar-se dar toda a sua inteligência a um trabalho de alta 

qualidade em benefício dos seus entes queridos. Existe grande preocupação 

na indústria a favor da dona-de-casa: procuram criar máquinas e aparelhos 

para facilitar, modernizar, embelezar a sua vida dentro de casa onde possa 

expandir a vocação de mulher, de esposa e mãe.”1036 

 

Nota-se, dessa forma, a procura em estabelecer um vínculo envolvendo a 

mulher, os modernos aparelhos eletrodomésticos e o lar. A possibilidade da mecanização 

de certos trabalhos domésticos, acrescida da divisão correta do tempo durante o dia, 

poderia proporcionar ao sexo feminino a reserva de alguns momentos exclusivamente 

próprios, para realizar o que desejasse. Contudo, percebe-se uma ambiguidade na proposta 

de reserva de tempo para o uso com bem lhe aprouvesse, visto que tanto o estudo quanto 

as profissões deviam permitir que uma mulher realizasse bem a sua tarefa profissional 

(menor) e doméstica (primordial)1037; além de que, como a mulher era pensada para o lar e 

                                                        
1035 Ressalto que aprofundarei o assunto adiante. 
1036 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 2. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 85. 
1037 PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Tradução Viviane Ribeiro – Bauru, SP: EDUSC, 

2005. p. 251. 
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família, o seu tempo em casa e de lazer deveria ser dedicado à família, já que essa consistia 

sua verdadeira felicidade.  

 

“Poderá aproveitar horas tranquilas de recreio, com o tempo que você 

conseguir livre. Será como uma valioso presente feito a si mesma. Mas seja 

o que for que fizer com ele, não o desperdice com pessoas ou coisas que não 

tenham significação para você: - aprenda a descansar de coração com dupla 

satisfação: 

Há trabalhos muito desagradáveis dentro de casa e que devem ser 

completados. Marque tempo para essas tarefas, execute-as dentro do prazo 

marcado e goze de consciência tranquila, o descanso merecido. 

Você sabe por exemplo, o tempo que leva para fazer um bolo? Experimente 

marcar no relógio, a próxima vez que o fizer. [...] Assim, quando você dispuser 

de pouco tempo, saberá exatamente qual a receita que deve escolher para 

não ficar fora dos trilhos: - saberá se vai haver tempo suficiente para 

completar o trabalho.”.1038  

 

A educação para as mulheres procurava reforçar a “natureza” feminina, e 

seguia uma lógica que buscava enfatizar a racionalização do trabalho. O sistema escolar 

propagava que as ambições intelectuais das mulheres deveriam ser restritas, e se houvesse 

necessidade de um emprego, que esse acontecesse numa área considerada feminina. A 

despeito de uma valorização da independência da mulher, a educação pensada para ela 

circunscrevia-se dentro do casamento, vida doméstica e familiar. 

Com o acesso das mulheres aos saberes antes entendido como privilégio dos 

homens, passou-se a propagar a ideia de que o estudo para as mulheres poderia contribuir 

para a sua condição moral. Entretanto, era enfatizado que o sexo feminino continuasse 

ocupando o seu lugar – primordial e essencial – de dona-de-casa, esposa e mãe. A mulher 

muito culta, muito instruída, poderia oferecer perigo ao casamento, ao poder masculino, ao 

modelo estabelecido de família. 

                                                        
1038 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 1. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 21-22 
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"Moças letradas e cultas podem ser donas de casa mais eficientes, 

companheiras valorizadas e um trunfo para suas famílias, desde que não 

queiram competir com os homens ou trocar de posição com eles."1039 

 

O estudo era estimulado pelo “Dicas e Conselhos Práticos para o Lar” desde 

que a mulher já tenha filhos(as) formados(as), para que possa conciliar os cuidados com a 

casa e os estudos. Além disso, as áreas indicadas eram o magistério, música, artes, 

gastronomia, assistência social, economia doméstica - estudar arquitetura, por exemplo, é 

criticado e tido como algo que não é recomendável ser feito. 

 

"As donas-de-casa do futuro precisarão estudar Economia Doméstica desde 

os bons tempos da "casa da mamãe", para quando chegar a sua vez, estarem 

perfeitamente capacitadas a resolver, da melhor maneira possível, todo 

aquele amontoado de problemas complexos e enervantes, que constituem a 

"arte" de ser uma verdadeira dona-de-casa."1040 

 

Apesar de abordar conhecimentos acerca de matemática, química, história, 

explicar a importância de fazer um orçamento doméstico, discriminar aspectos concernentes 

à contabilidade do lar, como previsão de receita e despesa, registros, diferenciação entre as 

compras a curto, médio e longo prazo; a mulher construída pelo "Dicas e Conselhos Práticos 

para o Lar" é pensada para o ambiente de casa, em função das atividades domésticas e da 

família. Delineia-se uma mulher segundo um modelo de comportamento o qual envolve 

paciência, amabilidade, condescendência em relação às atitudes do marido, mesmo que ele 

mostre-se rude. 

 

"Diante das novidades que podiam seduzir as mulheres casadas e alimentar 

insatisfações perigosas à ordem social, era preciso ressaltar, para além das 

ideias de sacrifício e dever, a suprema alegria (em itálico) que é ter marido e 

                                                        
1039 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 474. 
1040 Dicas e Conselhos Práticos para o Lar, vol. 1. RJ: Renovada Livros Culturais Ltda. P. 37 
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filhos. Passar o tempo com eles em casa é o lazer por excelência da "boa 

esposa". Ver a família contente é o seu real prazer."1041 

 

Entende-se o referido anseio quando, a exemplo do que acontece no capítulo 

intitulado "Planejar e Acertar" do primeiro volume, é proposto para a mulher a realização de 

um planejamento de atividades, seja para preparar uma torta, uma viagem longa ou a 

recepção do casamento da filha. O hábito de planejar as atividades é um dos aspectos que 

determina uma boa dona-de-casa. Contudo, ressalta-se, entrementes, que a efetivação dos 

planos programados anteriormente não é sempre garantida, visto que imprevistos podem 

ocorrer. Assim, a mulher tinha que usar de tosa sua "força de espírito" para reverter a 

situação, buscando alternativas para entreter as crianças e agradar ao marido, ao mesmo 

tempo em que não podia deixar transparecer sua frustração e tristeza. Dessa forma, nota-se 

que mesmo que a mulher possa utilizar aparelhos eletrodomésticos modernos e “estudar” 

para "facilitar" sua vida em casa, é reforçado que ela tem que se conformar com a sua vida, 

independente desta ser quista ou não. A mulher deveria sentir satisfação na realização do 

trabalho doméstico, felicidade plena com o cuidado com a família; ser elegante, saudável e 

bonita. 

 

CONCLUSÃO 

Durante o século XX, as mulheres pensaram e repensaram as imagens que 

representavam o sexo feminino, elaboradas tanto pelos homens quanto por elas mesmas. 

Ao longo dessa análise, foi-se percebendo as contradições e problemáticas que as imagens 

suscitavam, ao retratarem mulheres idealizadas, marcando as diferenças existentes entre a 

visão do outro sobre as mulheres e a visão delas mesmas sobre si próprias.  

De acordo com Rose-Marie Lagrave, o século XX, apesar de ser entendido 

como uma época na qual houve a proclamação da igualdade entre os sexos, como um 

                                                        
1041 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 489. 
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século libertador, demonstra que as diferenças erigidas em torno das relações empreendidas 

entre os homens e as mulheres ainda permanecem de forma veemente. Assim como se 

observou a presença maior das mulheres no âmbito público, influenciando a sociedade, a 

condição do homem também apresentou seus traços distintos e de influência.  

 

“O século XX define-se mais pela longa e lenta legitimação dos princípios de 

divisão sexual do mundo social, perpetuando ou reinventando formas subtis 

de segregação no sistema de formação e no mundo do trabalho.”1042 

 

No Brasil, durante a segunda metade do século XX, a luta pelo direito das 

mulheres pautou-se, sobretudo, por questões relacionadas à sexualidade, ao corpo, à 

violência contra a mulher, o trabalho. A despeito de haver discordância de opiniões, até 

entre as próprias feministas, sobre o rumo que o feminismo iria seguir (por exemplo, 

apontava-se que a organização em rede e a falta de hierarquia não trariam resultados 

positivos, e a discussão da sexualidade provocaria sensação de desconforto), vale ressaltar 

que essas mulheres procuraram, a seu modo, reivindicar direitos para poder evidenciar suas 

questões intelectuais, políticas, econômicas, educacionais, sexuais, trabalhistas.  

 

“Talvez a maior conquista das jovens feministas dos anos 1970 e 1980 – 

muitas vezes desconhecida das novas gerações – seja o reconhecimento da 

existência de outras maneiras de ser uma mulher, para além das funções 

idealizadas de esposa, mãe e dona de casa.”1043 

 

Dessa forma, procura-se suscitar questionamentos acerca das estruturas que 

são dispostas como bases dos estereótipos que constroem o modelo ideal de mulher, 

ressaltando a “natureza feminina” das mulheres – que as relacionam com o bom 

                                                        
1042 LAGRAVE, Rose-Marie. Uma emancipação sob tutela. Educação e trabalho das mulheres no século XX.  In: 

DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1991. 5v. P. 505. 
1043 PEDRO, Joana Maria. Corpo, prazer e trabalho. In: BASSANEZI, Carla (org.); PEDRO, Joana Maria. Nova 

História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. P. 256. 
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desenvolvimento dos papéis de mãe, esposa e dona-de-casa; acrescido de qualidades como 

a amabilidade, tolerância e resignação – como também atentar para os processos 

empreendidos pelas mesmas na luta pela conquista de seus direitos, no século XX, na 

sociedade brasileira. Ressaltando, entrementes, o caráter heterogêneo do sexo feminino, 

exprimindo distinções significativas tanto relacionadas ao sexo masculino quanto umas as 

outras. 
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ENTRE FATOS, DATAS E HERÓIS NA BUSCA DO CULTO À PÁTRIA:  

A HISTÓRIA ENSINADA NO GRUPO ESCOLAR 

BARÃO DE MIPIBU (1909-1920) 
 

Paula Lorena Cavalcante Albano da Cruz1044 

 Mª Inês Sucupira Stamatto1045 

 

INTRODUÇÃO 

No presente artigo temos por objeto de estudo o ensino de História no Grupo Escolar 

Barão de Mipibú/RN, inserido no recorte temporal de 1909 a 1920. Os nosso objetivo diz 

respeito ao estudo dos propósitos da disciplina História dentre do currículo escolar, 

percebendo sua possível instrumentalização e como se dava essa dentro do ideário 

republicano. Tal pesquisa se encontra dentro dos estudos sobre a História das disciplinas 

escolares. A escolha pelo tema ocorreu pela relevância que esse tem para a História da 

Educação brasileira e local, contribuindo para o conhecimento da organização da educação 

norte-rio-grandense no início do século XX.  

Para realização desta pesquisa, nos selecionamos como fontes, documentos de cunho 

administrativo e pedagógico do Grupo Escolar Barão de Mipibu. A primeira os Termos de 

Visita dos Diretores de Instrução Pública e a segunda, os Diários de Classe. Outra fonte que 

nos auxiliou nos nossos estudos foi a legislação educacional do período em estudo.  

Buscamos, nesse artigo, situar o nosso leitor, apresentando o contexto em que 

ocorreu o surgimento dos grupos escolares no Brasil, no qual o Grupo Escolar Barão de 

Mipibú foi fundado, mostrar o currículo escolar do período e por fim, a análise realizada 

acerca da disciplina História Pátria. 

 

 

                                                        
1044 Aluna do mestrado pelo PPGED/UFRN. Bolsista Capes. 
1045 Professora orientadora pelo PPGED/UFRN 
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 O GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBÚ NO CONTEXTO DO SURGIMENTOS DOS 

GRUPOS ESCOLARES 

 O Grupo Escolar Barão de Mipibu foi fundado no ano de 1909 e surgiu dentro de um 

contexto de mudança no sistema educacional brasileiro, em sua forma pedagógica através 

da inserção do método Intuitivo e no âmbito da disseminação de espaços dedicados a escola 

primária, que foram chamados de grupos escolares. Essa foi uma das ações que o governo 

republicano trouxe para a educação no Brasil.  

Os grupos escolares representavam uma nova ideia em educação.  Para a sua 

instituição, passou-se a reunir três ou mais escolas isoladas em um único prédio. Para se 

constituir um grupo escolar no Rio Grande do Norte, era necessário no mínimo uma escola 

mista (meninos e meninas), uma escola do sexo feminino e uma do sexo masculino. Os 

grupos deram origem a escola seriada ou graduada, em que os alunos eram separados 

segundo a faixa etária, formando o modelo de ensino das classes anuais. Para coordenar 

esse novo espaço escolar, criou-se a figura do diretor, o qual tinha a função de dirigir o 

grupo escolar e de ser o elo entre a Diretoria Geral de Instrução e o grupo escolar. 

 As escolas seriadas apresentavam uma estruturação educacional diferente da 

encontrada no Império. A organização do funcionamento das escolas como tempo de 

chegada, saída, duração da aula; o espaço escolar e suas divisões e utilizações; o currículo 

que direcionava os conteúdos que deveriam ser dados e as ações pedagógicas, todos estes 

itens eram possíveis de serem controlados pela presença cotidiana do diretor que buscava 

seguir as instruções da Diretoria de Instrução Pública. 

O Estado de São Paulo foi o primeiro a adotar o sistema educacional de grupos 

escolares. A reforma no ensino paulista começou em 1890 com a criação em anexo à Escola 

Normal, uma Escola-Modelo primária. Essa se tornou modelo para os demais estados 
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brasileiros, sendo implantados muito deles ao logo das duas primeiras décadas do século 

XX1046.   

No Rio Grande do Norte, a política de criação dos grupos escolares começou com o 

primeiro grupo escolar modelo Augusto Severo em 1909, durante o segundo mandato do 

governador Alberto Maranhão (1908-1913). A partir do primeiro grupo escolar se foi dando 

seguimento a criação total de 24 grupos escolares como é observável a partir dos vários 

decretos encontrados na legislação do Estado. Pode-se citar: o Grupo Escolar Trinta de 

Setembro em Mossoró (15/11/1908), o Senador Correia em Caicó (16/02/1908), Thomaz 

Landim em Acari (13/03/1909), Auta de Souza em Macaíba (19/10/1909), Alberto Maranhão 

em Nova Cruz (08/01/1912), e Pedro Velho em Canguaretama (19/10/1911). 

Na cidade de São José de Mipibu, local onde está situado o Grupo Escolar Barão de 

Mipibu criado pelo Decreto n º 204, de 12 de Agosto de 19091047 as questões educacionais 

não diferiam muito da capital, a não ser pelo fato de possuir um prédio escolar construído 

ainda no império. 

 

 
FIGURA 1: Grupo Escolar Barão de Mipibu. 

Fonte: Acervo da autora, 2013. 

                                                        
1046 SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 
1047 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n º 204, de 12 de Agosto de 1909. Cria o Grupo Escolar Barão de Mipibú 

em São José de Mipibú. Atos Legislativos e Decretos do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: Tipografia de 

A República, 1909. P.83. 
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 O prédio do grupo é datado do ano de 1879 e foi construído pelo capitão engenheiro 

Urbano Joaquim Loyola Barata a mando de Miguel Ribeiro Dantas, o Barão de Mipibú. O 

espaço recebeu o nome de Casa de Instrução Pública, sendo modificado após a morte do 

Barão e recebendo o seu nome em sua homenagem1048. Contudo, esta prática não era muito 

comum durante o império, em que a educação acontecia em geral nas casas dos próprios 

professores, como nos afirma Stamatto pois “quase não foram construídos prédios para 

abrigar escolas” não sendo uma prática comum no Brasil, ainda mais nas regiões 

interioranas.  

Por fim, a implantação dos grupos escolares foi se tornando símbolo do progresso, 

em que a educação era vista como a redentora de todos os males da sociedade brasileira, 

porém a sua implantação não ocorreu de forma homogênea e nem alcançou todos os 

lugares do país, se concentrando nas capitais e nos interiores mais populosos. Contudo, não 

se pode deixar de afirmar que as duas primeiras décadas da República foram marcadas pela 

novidade deste modelo de ensino e pela sua propagação no país, se estendendo até a 

década de 70.   

 

O CURRICULO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR BARÃO DE MIPIBU 

  O currículo escolar era um dos lugares onde eram encontradas as ideias e os valores 

que pretendiam ser disseminados pela República. O cotidiano escolar através das disciplinas, 

do método aplicado nas aulas, dos ensinamentos que se passavam no dia-a-dia buscavam 

cumprir o papel de formação do cidadão republicano. 

                                                        
1048 AMARAL, Maria Lúcia. Grupo Escolar Barão de Mipibú: orgulho mipibuense. 1 ed. Natal, RN: Projeto Câmara 

cultural, 2009. 
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 A escola trouxe uma legislação própria, que orientava todo procedimento institucional, 

inclusive o que deveria e como ser ensinado. Os professores deveriam comungar e seguir as 

orientações dadas pela Diretoria de Instrução Pública. Essa preocupação se dava para que 

os objetivos traçados pelo governo fossem colocados em prática.  

 Encontramos na legislação educacional da época essa preocupação de formar os 

normalistas segundo as concepções republicanas e assim passar aos seus alunos os mesmos 

princípios que a república prezava. Segundo o Artigo 55º do Decreto nº 239 de 15 de 

dezembro 1910 prescreve que além da preocupação com o preparo intelectual o professor 

deveria sobretudo ser formado no caráter e espirito1049. Inferimos que a formação do 

professor normalista vinha prescrita e direcionada, explicitando os conteúdos que deveriam 

se ensinar às crianças. Reafirmando o que Chervel1050 (1988) nos revela, que a maior função 

dos professores era apresentar aos alunos as disciplinas inteiramente elaboradas, sem 

nenhum incidente ou surpresas. 

 Os professores que foram ensinar no Grupo Escolar Barão de Mipibu estavam inseridos 

nesse contexto de formação e supomos que também deveriam passar o conteúdo segundo 

a sua finalidade, sem muitas interferências, pois esse já vinha discriminado pela Diretoria 

Geral de instrução Pública.  

  Além da formação do professor, a legislação nos revela que o currículo escolar era 

organizado segundo as orientações do Diretor de Instrução1051: 

  

Art 148º - compete ao Diretor Geral organizar o regimento interno das 

escolas, horários da classe, programas de ensino e instruções para a sua 

                                                        
1049RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº 239 de 15 de dezembro de 1910. O Governador baixa o código de 

Ensino. Atos Legislativos e Decretos do Estado do Rio Grande do Norte. Natal: Tipografia de A República, 1910. 
1050 CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 1988. n. 38. 

Disponível em: <http://cappf.org.br/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=308>. Acesso em: 25 ago 2013. 
1051 Segundo os Artigos 169º e 170º, o Diretor Geral de Instrução era auxiliado por um conselho de instrução 

nas decisões, estudos e aplicações das leis educacionais, e que esses possuíam apenas expressão a partir de 

votos com valor consultivo (RIO GRANDE DO NORTE, 1910). 
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perfeita execução, sujeitando-as à aprovação do Governo do Estado, que os 

mandará vigorar1052  

 

 Como também, nos Incisos 10º e 11º do Artigo 166º do Decreto nº 239 de 15 de 

dezembro 1910: 

 10º Organizar os programas primários e rever os dos cursos em geral;   

11ºexpedir instruções pedagógicas e atos referentes ao ensino.1053 

 

  A preocupação na escolha do modelo educacional com disciplinas pensadas e 

estruturadas, a ênfase na importância de ensiná-las, se revelava com o intuito de formar 

cidadãos, aos moldes da República que se consolidava.  

 Portanto, ao chegarem nos grupos escolares, os docentes encontravam já uma grade 

curricular e organizada vinda da legislação educacional, a qual apresentava o seu programa 

de ensino ressaltando a importância de ser baseado na tríplice formação do aluno, a qual 

compreenderia a educação física, intelectual e moral da criança.1054 Como também uma 

fiscalização que tentava controlar a atuação do professor em sua didática e nos conteúdos 

ensinados nas instituições escolares. 

 Segundo Fonseca1055, os programas curriculares demostravam claramente as intenções 

republicanas, pois era onde se definia os conteúdos, metodologias e os materiais didáticos 

a serem utilizados pelos Grupos Escolares. 

 Os Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibú nos possibilitam perceber a 

organização e como eram dados os conteúdos, bem como a partir desses percebermos a 

sua finalidade, pois concordamos com Chervel que nenhuma disciplina escolar é ensinada 

sem objetivo e esse por sua vez, no início do século XX, buscava disciplinar o espírito e isso 

de diversas formas, pois existem: 

                                                        
1052 RIO GRANDE DO NORTE, op. cit., 1910, p. 138. 
1053 RIO GRANDE DO NORTE, op. Cit. 1910, p. 148.  
1054 RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº 261 de 28 de dezembro de 1911. Cria o Código de Ensino. Atos 

Legislativos e Decretos do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Typ. d´A República, 1911. 
1055 FONSECA, Thaís Nívia de Lima e. História e ensino de História. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
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Finalidades culturais diversas reservadas à escola, desde a aprendizagem da 

leitura ou da ortografia até a formação humanista tradicional, passando pelas 

ciências, as artes, as técnicas. Finalidades mais sutis, da socialização do 

indivíduo no sentido amplo, da aprendizagem da disciplina social, da ordem, 

do silêncio, da higiene, da polidez, dos comportamentos docentes, etc. [...] A 

educação dada e recebida nos estabelecimentos escolares é, à imagem das 

finalidades correspondentes, um conjunto complexo que não se reduz aos 

ensinamentos explícitos e programados.1056  

 

 São as “finalidades mais sutis” que nos interessam, pois são através da seleção e uso 

dos conteúdos escolares que vamos percebendo a disciplina social e enraizando isso no 

imaginário daquela geração. Além de se aprender a ler, escrever e contar, a criança desse 

período precisava saber ser sociável, necessitava aprender como se portar diante da 

sociedade, a partir de uma concepção positivista. O infante frequentava a escola com o 

objetivo de lhe serem apresentadas as letras e os números, mas também para aprender a 

ser um cidadão republicano.  

 

 A HISTÓRIA PÁTRIA E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO REPUBLICANO 

  A República influenciada pelas ideias iluministas e positivistas não estava preocupada 

em formar súditos fiéis, mas em moldar nas novas gerações os pensamentos republicanos, 

principalmente inserir na educação uma formação centrada no nacionalismo. A História foi 

se tornando um veículo de propagação de interesses do Estado ao ser dada a ênfase na 

História Pátria. 

 Essa disciplina era a grande responsável por formar nos jovens o sentimento de 

pertença, de amor à Pátria e de construir um imaginário cheio de heróis, mitos e símbolos, 

era considerada “a legitimadora da tradição nacional, da cultura, das crenças, da arte, do 

                                                        
1056 CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. 1988. n. 38. 

Disponível em: <http://cappf.org.br/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=308>. Acesso em: 25 ago 2013. 

P 15. 
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território”.1057 Cabia à História a formação cívica como nos afirma a legislação educacional 

do Rio Grande do Norte de 1916 nos artigos abaixo 

 

Art. 52-  a formação do sentimento cívico será feita, principalmente, por meio 

de explicações sumárias sobre a organização política do Brasil, do RN e dos 

municípios, o exercício dos direitos e deveres do cidadão brasileiro e 

referências a fatos capitais da História Pátria. 

Art. 53 – a instrução cívica será dada por meio de leituras, biografias, narração 

de fatos notáveis e outros meios adequados1058  

 

 A preocupação em perpetuar nos mais jovens os ‘fatos notáveis’ de ‘pessoas notáveis’, 

pretendia na realidade mostrar, a partir da imagem de um passado glorioso a perspectiva 

de um mesmo futuro regido pelo progresso, pela presença de um cidadão que tivesse em 

si incorporado o projeto republicano. Para isso, era necessário formar a imagem de um país 

homogêneo, em que as ações humanas trabalhavam na constituição de uma cultura 

nacional, sem muitas divergências. A História se apresentava, assim, como uma das 

disciplinas fundamentais no processo de formação de uma identidade comum – o cidadão 

nacional – destinado a continuar a obra de organização da nação brasileira. 

 

heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos 

de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, instrumentos 

eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da 

legitimação de regimes políticos.1059  

  

                                                        
1057 BITTENCOURT, Circe. As 'Tradições Nacionais" e o Ritual das Festas Cívicas.. In.: PINSIKY, Jaime. O ensino 

de História e a criação do fato. 11 ed. São Paulo: Contexto, 2004. P. 43. 
1058 RIO GRANDE DO NORTE, lei nº 405 de 29 de novembro de 1916. Reorganiza o ensino primário, secundário 

e profissional no Estado. Atos Legislativos e Decretos do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Typ.  d´A 

República, 1916. P. 55. 

 
1059 CARVALHO, José Murilo de.  A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. P. 55. 
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 O ensino de História buscava formar nos jovens a concepção de uma nação repleta de 

heróis, de homens que dedicaram a sua vida ao serviço e ao amor à Nação.  A escola, nesse 

momento, tinha relevância na disseminação desses heróis.  

 

A escola, auxiliada pela família, é um dos principais instrumentos destinados 

à perpetuação do herói. É lá que datas cívicas, festejos e comemorações - 

sem falar nas aulas – reforçam na memória das crianças a saga desses 

personagens especiais.1060  

 

  A afirmação de Paulo Miceli é comprovada nos Diários de Classe do Grupo Escolar 

Barão de Mipibú através dos inúmeros momentos dedicados a esse assunto nas aulas de 

História, tanto Tiradentes como outros heróis eram estudados no Grupo, a saber, Pedro 

Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Caramuru, Ramalho, Anchieta, os Governadores Gerais, 

Frei Miguelinho e Tiradentes, D. Pedro II, José Bonifácio, entre outros. O que nos revela que 

a tradição que vinha desde o império na produção da História Nacional foi mantida, pois já 

se encontrava enraizada no imaginário do povo, sendo inserido apenas os heróis 

republicanos como Deodoro e Benjamin Constant. Como também, os norte-rio-grandenses 

como Felipe Camarão, André de Albuquerque Maranhão, Frei Miguelinho ou os primeiros 

colonizadores do Rio Grande do Norte.  

 Outro fator que contribuiu para a construção dos heróis nacionais foi a disseminação 

dos livros didáticos.  No Grupo Escolar Barão de Mipibú, o livro de História utilizado foi o 

Nossa História de Rocha Pombo1061 mencionado diversas vezes nos Diários de Classe. O livro 

era um dos direcionados na época aos ensinamentos da História Pátria. A sua primeira 

edição data de 1917, continha cerca de cento e cinquenta páginas, as quais eram ilustradas 

                                                        
1060 MICELI, Paulo. O mito do herói nacional. São Paulo: Contexto,1988. P. 18. 
1061 Jornalista e historiador, fazia campanhas abolicionistas e republicanas. Foi membro do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro e escreveu vários livros de História além de Nossa Pátria, a saber, História da América, 

História do Rio Grande do Norte, História do Paraná. 
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com imagens que representavam os fatos, os heróis e as etnias nacionais, sendo dedicado 

ao púbico infantil, se apresentado de forma simples e objetiva. 

 

 
  FIGURA 24: Capa do livro de Rocha Pombo intitulado “Nossa Pátria”. 

Fonte: crmariocovas.sp.gov.br/obj_a.php?t=didáticos. Acesso em 31 out 2013. 

 

 A preocupação em formar nos alunos o sentimento de pátria é visto nitidamente em 

todo o livro. A começar pela afirmação que o autor faz, logo nas primeira páginas, a saber: 

“Sentir o que fizeram os nossos grandes antepassados equivale a tomar compromisso de os 

continuar na história”.1062  

 A partir dessa frase podemos observar como Rocha Pombo entendia que deveria ser 

o ensino da História Pátria e o objetivo desse, deveria passar pela história dos “grandes 

antepassados” e gerar nas crianças e jovens o heroísmo por amor à pátria. 

 Ao longo do livro surgem vários heróis e eventos que buscavam construir a imagem 

da nação brasileira. Podemos citar o evento da Independência, no qual o autor o apresenta 

como sendo algo desejado por toda a população brasileira e que teria sido o fato mais 

                                                        
1062 POMBO, Rocha. Nossa Pátria: narração dos fatos do Brasil através da sua evolução. 81 ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1947. P. 3. 
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importante da História nacional, pois foi a partir disso que nos tornamos soberanos, donos 

de si mesmos e com uma bandeira e hino próprios da nação. 

 

É este – o da Independência – o fato mais notável da nossa história. Houve, 

por isso, quando ele se realizou, grande regozijo no coração de todos os 

brasileiros, pois não houve ninguém, naqueles dias, que não desejasse ver a 

pátria livre do mando estranho.1063  

 

  Outra fonte que nos possibilitou percebermos a construção e disseminação dos fatos 

e heróis nacionais foram os Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibu como 

podemos ver na figura abaixo. 

 

 
FIGURA 27: Trecho do Resumo do Diário de Classe com os assuntos ensinados em História. 

Fonte: Diário de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibú – 1921. 

 

 Na busca da formação da unidade, do sentimento de pertencimento à Pátria, além de 

se utilizar da construção da imagem dos heróis e mitos nacionais, se fazia necessário explicar 

a constituição do povo brasileiro. Contudo, essa precisava transmitir a ideia de unidade entre 

as raças em vista da formação da Nação, que também já era uma preocupação que vinha 

do século XIX, ainda no Império. 

                                                        
1063 Ibid., p. 9. 
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 O livro didático de História tinha a responsabilidade de construir essa imagem de um 

país unido, mesmo com tantas diversidades étnicas. O branco, o índio e o negro eram as 

etnias responsáveis pela composição do povo brasileiro e colocados como colaboradores 

da construção da nação, apresentando-os de forma homogênea, sem conflitos e com papéis 

definidos. O branco era visto como o responsável pela civilização dos outros povos, o nativo 

representava a dignidade original, mas que deveria subir os degraus da civilização e ao 

negro, se apresentava como fator de impedimento ao progresso da nação.1064 

 Essa preocupação era encontrada nas aulas de História do Grupo Escolar Barão de 

Mipibú, em que se ensinava diversos temas que envolviam a composição das etnias, mas na 

maioria percebemos a hegemonia branca. Em vários momentos, o personagem indígena era 

atrelado ao homem branco e podemos observar isso nos Diários de classe que expressam 

os seguintes temas de aulas: Descoberta do Brasil – Cabral e os índios; Os costumes dos 

índios – Padre Anchieta; Os índios e os colonos; Caramuru e Ramalho; Homem e o índio. 

  A respeito dos negros também possuíam um capítulo reservado, no qual o autor 

buscava amenizar a escravidão, explicando que essa já era uma prática comum entre as 

tribos africanas e que por isso aceitaram vivê-la no Brasil, sem muitas resistências. Os negros 

que fugiam de seus senhores, o faziam porque eram maltratados, pois em sua maioria 

conviviam em harmonia com os brancos. Esta relação amistosa entre negros e brancos podia 

ser encontrado também nos Diários de Classe do Grupo Escolar Barão de Mipibú, em que 

vimos Joaquim Nabuco e José Patrocínio como homens que colaboraram para a abolição 

da escravatura, sendo uma junção dos ‘homens bons’ com os negros em vista desse 

propósito. 

  Na construção da unidade entre as etnias que compunham o Brasil, Vianna nos explica 

que Rocha Pombo pretendia valorizar as “virtudes”, como exemplo, a contribuição do negro 

                                                        
1064 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas e questão racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: 

Companhia das Letras, 1993. 
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para o país que seria a obediência e o trabalho dedicado ao crescimento econômico do 

país1065.  Essa era a grande contribuição dos negros e não a sua cultura, seus costumes como 

elemento enriquecedor da Pátria. A preocupação era apresentar um discurso de unidade 

racial, sem atenuar as diferenças culturais e jurídicas que existiam entre as três etnias. 

 A História que era ensinada pelo Grupo Escolar Barão de Mipibú, se preocupava em 

formar o espírito dos jovens para acolher a República. A utilização da própria disciplina, 

através dos livros didáticos e das imagens construídas de heróis e eventos heroicos, eram 

passados para os alunos como estratégia para formar um imaginário que tivesse a República 

como algo natural e em que os cidadãos possuíssem o sentimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao estudarmos a constituição do ensino de História no Grupo Escolar Barão de 

Mipibu durante o início do século XX, pudemos perceber como essa área do conhecimento 

foi se tornando o carro chefe na busca de se formar o cidadão republicano. A disciplina 

História foi ganhando espaço entre as demais, sendo utilizada para justificar os interesses 

do poder vigente. Além disso, pudemos compreender as origens da História ensinada que 

conhecemos hoje e o porquê de, na atualidade, ser tão complicado quebrar a visão, muitas 

vezes cristalizada, de que a História apenas conta fatos, datas e heróis. Por isso, é tão 

desafiante apresentar novas propostas que tornem o olhar sobre a História como uma 

construção problematizada.  

Por fim, pudemos perceber que o objetivo do ensino de História no início da 

República era, através de um passado glorioso, formar uma sociedade republicana, que 

aderisse às ideias desse sistema político, que contribuísse na formação do cidadão cívico.  

 

                                                        
1065 VIANNA, Juliana Golin Xavier. A produção didática de Rocha Pombo: análise de História da América e Nossa 

Pátria. 2009. Monografia (Curso de História) – UFPR, 2009. 
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FERRAMENTAS METODOLOGICAS PARA O ENSINO DA HISTÓRIA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO 
 

Francisca Evânia Souza de Lima1066 

Robson Rafael de Freitas Filho1067 

 

INTRODUÇÃO 

 A arte de ensinar requer um dinamismo por parte dos professores, que almejam 

proporcionar aos seus educandos o desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento, 

para que eles possam crescer e desenvolverem-se como seres humanos. Por esse, motivo 

nas praticas educativas em sala de aula é necessário que os professores consigam permitir 

que seus alunos compreendam a utilidade dos conteúdos programáticos, para o seu 

cotidiano, por esse motivo trabalhar em sala de aula tomando como base o conhecimento 

prévio que o educando possui, é um passo primordial para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem qualitativa. 

Contudo, é ainda mais importante desenvolver todo esse conhecimento teórico na 

pratica, para que assim se promova, portanto, o conhecimento. Nesse contexto, apresenta-

se uma das experiências vivenciadas em sala de aula em turmas de 9º ano do ensino 

fundamental, com intuito de proporcionar aos futuros e atuais professores o desejo de 

instigar seus alunos a buscar, e praticar o conhecimento adquirido em sala de aula. “É preciso 

considerar que hoje em dia os alunos recebem um grande número de informações sobre as 

relações interpessoais e coletivas por intermédio dos meios de comunicação” (BRASIL, 1998, 

p. 53). Diante disso, é cabível ao professor buscar ferramentas que possam auxilia-lo no 

processo de ensino e aprendizagem, aproveitando tudo o que os meios de comunicação 

têm a oferecer.  

                                                        
1066 Pedagoga. Especialista em Língua Portuguesa e Ensino (UFRN). Professora do Ensino Fundamental de 6º 

ao 9º ano. Tutora de Pedagogia da UFRN – naniasouza1984@hotmail.com. 
1067 Contador. Estudante do Curso de História (UERN) – robraf_9@hotmail.com. 

mailto:robraf_9@hotmail.com
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Nessa perspectiva foi proposto para a turma de 9º ano de uma Escola Estadual do 

município de João Câmara/RN, a organização e simulação de uma rádio dentro da própria 

sala de aula, para os alunos através da mesma, discutirem sobre temas relacionados aos 

conteúdos programáticos da história, de forma que se quebrasse a metodologia tradicional, 

onde o professor era mero repassador de conteúdos. “É fundamental que ao longo de sua 

escolaridade os estudantes transformem suas reflexões sobre as vivências sociais no tempo, 

considerando a diversidade de modos de vida” (BRASIL, 1998, p. 53). Assim, os alunos através 

da participação na simulação da rádio, puderam participar de forma interativa na aula, e, 

deixaram de serem meros receptores, além de poder compreender e refletir sobre o 

conteúdo estudado. 

É nessa proposta construtivista - onde o educando participa ativamente da 

construção do seu próprio conhecimento, que elaboramos as aulas sobre a história contida 

na Segunda Guerra Mundial, entre outros assuntos ministrados no 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

AS ORIENTAÇÕES DO PCN PARA O ENSINO DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

DE 6º AO 9º ANO 

 Para dar inicio as nossas discussões propomos primeiramente a relevância de todo 

profissional licenciado, independente da área de formação que pretende exercer sua função 

de “professor”, tomar conhecimento do que os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

norteiam para o ensino da sua disciplina. Comentamos essa relevância, uma vez que, eles 

são um dos principais documentos norteadores para o processo de ensino no nosso país.  

Diante disso, ao desenvolver as aulas de história foi buscado um reforço, um apoio 

pedagógico para nortear como seriam elaboradas e desenvolvidas as aulas em sala. A partir 

dessa procura por melhores ferramentas no desenvolvimento das aulas, primeiramente 

tomamos como base o que o PCN de história orientava para o ensino da disciplina na 

prática, onde em primeira instancia é orientado quanto ao papel fundamental da educação: 
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O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para 

a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, 

onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências 

novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda 

impõe uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente 

realizado pelos professores e especialistas em educação do nosso país. 

(BRASIL, 1998, p. 05) 

 

 Ao compreender a necessidade de pensar na “formação cidadã” dos nossos 

educandos, foi compreendida necessidade de rever como estão sendo praticadas as aulas 

de história na sala de aula, onde os alunos desconhecem o “porque” de estudar tantos fatos 

e datas que para eles de nada “serve”, a não ser para obter as notas necessárias para sua 

aprovação anual.  

 Adeptos do Construtivismo – onde o educando deve participar ativamente do próprio 

aprendizado é preciso compreender diante das inúmeras mudanças aplicadas a educação 

básica no Brasil, como a escola esta se portando diante dessa realidade. Ao analisar esse 

método compreendemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais independentes da 

disciplina, orientam que a escola desenvolva o aprendizado do educando norteando-se pelo 

construtivismo, uma vez que, orienta que os alunos aprendam de forma interativa, 

construindo o conhecimento, e aprendendo como usa-lo no seu cotidiano (grifo nosso). 

Nessa perspectiva, compreendemos que o construtivismo embasado em Piaget é 

entendido como o incentivo de construção do conhecimento, ativamente exercido pelo 

sujeito aprendente. Onde participando ativamente do objeto no qual esta em processo de 

construção, ele vai aprendendo “como fazer” e “para que fazer”. Para Piaget é extremamente 

relevante aprender a construir, e, não apenas aprender. 

 

O que resta, então, é a própria construção e não se vê porque seria insensato 

pensar que a natureza última do real é estar em construção permanente, em 

lugar de consistir em uma acumulação de estruturas prontas. (PIAGET, 1970, 

p. 56) 
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 Como podemos perceber o conhecimento esta sempre em processo de construção, 

nunca estaremos “prontos e acabados”  (grifo nosso) como Paulo Freire aponta, nessa 

perspectiva é interessante instigarmos ainda a curiosidade em nossos alunos de buscar o 

conhecimento, e, não contentar-se apenas em com os “conhecimentos” repassados em sala 

de aula.  

É interessante comentar que ao propor o desenvolvimento de um trabalho 

diferenciado num sala de aula, principalmente de 9º ano – onde há certo período de tempo 

vem trabalhando de forma tradicional e metódica, não é uma tarefa de fácil realização, 

principalmente quando estamos lidando com alunos na fase da adolescência, acostumados 

a uma rotina diária na sala de aula – sem muitas inovações. Contudo, a perseverança e 

desenvoltura para desenvolver as aulas foram primordiais para o sucesso das mesmas.  

Por esse motivo ressaltamos a importância de perseverar. De acordo com Freire 

(1996): 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 

de mãos dadas com a decência e com a serenidade. (FREIRE, 1996, p. 13) 

  

Concordamos com Freire (1996), o educador ao viver em sua totalidade a prática do 

processo de ensino e aprendizagem, pode além de colaborar de forma significativa na vida 

do educando, crescer como seres humanos. É real a frase de que o professor/educador pode 

“mudar a vida dos seus alunos/educandos de forma positiva ou negativa” (grifo nosso), 

dependendo do seu empenho em sala de aula. Se ele assume o papel do “ser” professor, 

dedicando-se e preocupando-se com seus alunos – influencia positivamente, caso contrario, 

se ele for um mero mensageiro dos conteúdos impostos pela grade curricular - o 

aprendizado almejado, certamente não terá êxito. 
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Assim, ao propor que o aluno participe da construção de uma aula, por exemplo, 

permite que o aluno construa seu conhecimento, porque ele esta interagindo e agindo no 

ambiente, ou seja, ele esta participando ativamente da construção do seu conhecimento.  

De acordo com o PCN de história ao concluir o Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

é proposto que os alunos sejam capazes de: 

 
Quadro 1 – Objetivos para o Ensino Fundamental de acordo com os PCNs 

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 

diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio 

para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência 

ao país. 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 

diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 

sociais. 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e 

as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades 

afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. 

Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 

aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde 

coletiva. 

Utilizar as diferentes linguagens, verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para 

produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos; 

Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos 

e verificando sua adequação. 

Fonte: BRASIL, 1998, p. 07- 08. 

 

 Como é possível perceber, os Parâmetros Curriculares Nacionais traça em seus 

objetivos principalmente a formação cidadã, onde o educando ao concluir o ensino 

fundamental seja capaz de compreender o papel da cidadania em sua amplitude, e sua 
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utilidade na melhoria da sociedade. O aluno ao perceber-se como parte integrante e 

fundamental da sociedade na qual esta inserido, certamente irá agir positivamente nela, 

acarretando ainda uma melhoria para sua vida pessoal, e, consequentemente social. 

 O PCN de história para o ensino da disciplina apresenta que nem sempre esta claro 

para os educadores a importância da aprendizagem da historia na formação do jovem (grifo 

nosso), por esse motivo, faz-se necessário pensar, refletir, e, buscar meios de proporcionar 

o aprendizado da história de forma qualitativa, quando sairmos da teoria e a colocarmos em 

pratica nas salas de aula, tudo o que aprendemos certamente os resultados serão melhores.  

 Com o intuito de compreender os acontecimentos e fatos históricos na perspectiva 

de buscar melhorias para a realidade atual e futura do país, o PCN de história orienta os 

educadores a pensarem suas aulas nessa perspectiva. 

 

Desde que foi incorporada ao currículo escolar, a História ensinada tem 

mantido uma interlocução com o conhecimento histórico. De longa data, 

muitos dos profissionais que atuam no ensino e/ou produzem material 

didático são pesquisadores e produtores de conhecimento historiográfico. 

Apesar de em certos momentos da história da educação brasileira algumas 

políticas públicas romperem com os vínculos diretos entre o que se ensina 

na escola e a produção histórica específica ou, ainda, estimularem a formação 

de docentes para reproduzirem um saber puramente escolar, permanecem 

as lutas de professores/historiadores para aproximarem o ensino de História 

das questões, das abordagens e dos temas desenvolvidos pela pesquisa 

teórica e científica. (BRASIL, 1998, p. 29 – 30) 

 

 Outro ponto relevante a ser comentado e discutido é o fato de que os historiadores 

são formados para serem pesquisadores, mesmo em cursos de licenciatura, por esse motivo 

ao depararem-se como “professores” acabam desmotivados, porque não conseguem 

recursos metodológicos suficientes para desenvolverem suas aulas de forma qualitativa, 

como o PCN de história comenta – embora algumas formações docentes sejam estimuladas 

a produzirem o saber escolar, ainda há essa “batalha” sobre o que fazer? E como fazer? No 

ensino da história.  
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 Assim, quando pensamos acerca do ensino da história em nossa realidade, temos 

ciência de estarmos tratando de um assunto que requer longas discussões para se chegar a 

uma conclusão. Por esse motivo, apresentamos a importância de ao pensar no 

desenvolvimento de alguma aula, devemos pensar primeiramente em ler, estudar e 

embasar-se pelo PCN de história para assim compreendermos o mínimo possível no bom 

desenvolvimento das aulas. 

Dessa forma para colocar em pratica o que foi aprendido na teoria de acordo com o 

PCN de história, e as orientações de Paulo Freire, entre outras fontes relevantes, como foi 

comentado, pensamos em desenvolver aulas praticas, onde todos os alunos fossem 

envolvidos, e, pudessem aprender realmente o conteúdo apresentado na mesma.  

 

O ENSINO CONTEXTUALIZADO DE HISTÓRIA: DESAFIOS E EMPASSES 

 Ao tomar a decisão de ser um professor independente da disciplina que irá ministrar, 

é fundamentalmente importante assumir o dever de influenciar positivamente na vida dos 

seus alunos. No ensino da história, por exemplo, devemos ressaltar que o historiador 

condiciona a história de acordo com seu ponto de vista, ou seja, a história é contada a partir 

da “visão” de quem conta. Partindo desse pressuposto, devemos nos preocupar em como 

desenvolver nossas aulas de forma significativa, para assim poder contribuir na formação de 

seres “humanos” pensantes, críticos e capazes de influenciar positivamente na sociedade 

que esta inserido. 

 Como foi comentado de acordo com Piaget (1970) somos seres em constante 

processo de construção (grifo nosso). A educação brasileira vem passando por um processo 

de reformulação dos paradigmas implantados por décadas, por esse motivo quando 

analisamos o contexto escolar, podemos refletir sobre a longa “ponte” que existe no 

pensamento dos nossos alunos, entre o conhecimento repassado em sala de aula, através 

dos conteúdos programáticos para o ensino de história, e, a vivência dos alunos, ou seja, 
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para os nossos alunos o que eles aprendem em sala de aula não possui serventia nenhuma 

para a sua vida fora da escola. 

 

Como ligar o ensino de história à preocupação com o presente e com o 

futuro que os adolescentes podem experimentar? Essas questões colocam-

se na realidade porque a história, aquela que os historiadores contam e 

tentam explicar e interpretar parece estrangeira ao que os homens fazem e 

experimentam. É essa estranheza da história que vou questionar inicialmente. 

Em seguida, vou tentar argumentar em favor da disciplina histórica 

mostrando que esse distanciamento da história com relação à vida é, na 

verdade, constituído do conhecimento histórico.” (MORIN, 2002, p. 369 apud 

SCHEIMER, 2010, p. 02) 

 

 Ao pensar nesse contexto, nós enquanto educadores precisamos tomar 

conhecimento a priori de como realizar essa aproximação – do conteúdo aplicado em sala 

de aula, com a realidade vivenciada pelo educando, mostrando ainda como ele pode usar 

esse aprendizado para sua vida cotidiana. Nessa perspectiva, pensamos em desenvolver 

aulas interativas, onde os alunos pudessem aprender o assunto aplicado na sala, interagir 

na aula, e compreender a utilidade de estar aprendendo aquele determinado assunto. 

 

É não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes 

percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as posições às vezes 

antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no 

equacionamento de soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito 

e a lealdade com que um professor analisa e critica as posturas dos outros. 

(FREIRE, 1996, p. 08) 

 

 É extremamente importante que os educandos tenham conhecimento da postura 

adotada pelo professor, ou seja, ao ensinar “história” o professor de Ensino Fundamental de 

6º ao 9º ano, deve apresentar ao seu aluno, um posicionamento diante do autor 

apresentado, ou seja, o educando quando em processo de construção de conhecimento, ao 

adotar uma postura ética, deve ser capaz de compreender o assunto ministrado por seu 

professor, bem como intervir criticamente quanto ao que o autor do texto lido esta 

repassando.  
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Ao intervir mais profundamente, Freire (1996) ainda aponta que o professor ao 

desenvolver sua práxis, se essa for desenvolvida de forma inovadora, os educandos devem 

compreender a forma com que o professor esta desenvolvendo sua aula, sem desvalorizar 

a forma como os demais professores exercem as suas praticas. “A reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 1996, p. 11). Contudo, ao inovar esses professores 

estão motivando mesmo que inconscientemente os demais professores a buscarem novas 

metodologias, para o desenvolvimento de suas aulas. 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina - ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista 

gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede 

um objeto direto - alguma coisa - e um objeto indireto - a alguém. Do ponto 

de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista da 

radicalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha 

compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e 

sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é 

algo mais que um verbo transitivo-relativo. (FREIRE, 1996, p. 12) 

 

 Como podemos compreender ensinar é uma arte – que engloba uma serie de saberes, 

e exige um dinamismo diário, com objetivo principal de promover o aprendizado dos alunos. 

O aprendizado é completo, nesse contexto, não aprende apenas o educando que esta no 

papel de “aprendente”, mas, também o professor que embora esteja no papel de “ensinar” 

aprende inúmeras coisas, como, por exemplo, novas formas de proporcionar o aprendizado 

dos seus alunos.  

 Nesse contexto, o processo de ensino de história hoje na maioria das salas de aula é 

considerado como algo indesejável pelos alunos, poucos são os alunos que gostam de 

história, porque eles consideram a disciplina desinteressante e sem utilidade para sua vida, 

os professores desestimulados tem seu desempenho menosprezado muitas vezes, porque 

seus métodos são cansativos, e, o desestimulo por parte do professor acaba sendo passado 

para os alunos.  
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RELATO DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA COM O USO DE NOVAS METODOLOGIAS PARA 

O ENSINO DA HISTÓRIA 

 Pensar a respeito da educação é pensar em buscar subsídios necessários para 

promover o aprendizado. Diante disso, as ferramentas possíveis para desenvolve-lo devem 

ser usadas em sala de aula, até mesmo nas escolas publicas onde os recursos são escassos, 

por esse motivo, ao pensar em desenvolver aulas onde os alunos pudessem aprender 

realmente, além de interagir de forma dinâmica e de fato participativa foi o nosso principal 

desafio. Assim, após muitos dias de planejamento foi pensado em encerrar as aulas do 

estagio com uma aula diferenciada, mas, que não fosse uma aula de campo – essa até foi 

pensada, mas, não havia transporte disponível. Por esse motivo, pensamos em algo a ser 

desenvolvido na própria sala de aula, sem muito custo financeiro, por se tratar de uma escola 

publica. 

 Sabemos que o rádio foi um dos percussores da educação no Brasil, principalmente 

pelo fato de alguns cursos serem oferecidos via rádio – inclusive levando a cultura e a 

informação aos cantos mais remotos do país. Em algumas casas onde as pessoas apenas o 

tinham como instrumento de diversão, ele provocava reflexão, criava sonhos e consolava os 

corações com as famosas “rádios novelas”.  

Ao nos reportarmos a história do rádio, verificaremos que ele sempre aproximou as 

pessoas mesmo em espaços físicos e momentos sociais diferentes. E, hoje apesar da 

explosão das redes sociais e da internet móvel, onde qualquer pessoa que tenha um celular 

com acesso a internet pode conectar-se ao mundo, o rádio ainda é bastante escutado e 

comum entre todas as pessoas, as rádios para garantir suas audiências podem ser ouvidas 

pela internet. Portanto, é um meio de comunicação que se perpetua por décadas, e, 

possivelmente será extinto por causa dos novos meios de comunicação. 
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Nesse contexto, propomos a turma do 9º ano da Escola Estadual A.G, localizada no 

município de João Câmara – RN, o desenvolvimento de uma rádio, onde os alunos em 

grupos simularam, para discutir os assuntos de história distribuídos para cada grupo.  

Primeiramente os grupos foram organizados, em seguida foram distribuídos para eles 

os assuntos estudados nas aulas ministradas durante o terceiro bimestre, para isso fizemos 

um levantamento junto ao professor regente da turma, quais os assuntos eles tinham 

estudado durante o terceiro bimestre. Assim, tomamos conhecimento que os alunos no 

terceiro bimestre estudaram: A Segunda Guerra Mundial; A era Vargas e a Guerra Fria.  

Como a sala de aula tinha 30 (trinta alunos) frequentando, os alunos inibidos que não 

desejaram participar dentro da rádio, ficaram como os ouvintes, porém, não deixaram de 

participar, porque foi proposto que eles participassem ligando para a rádio e fizessem 

perguntas. A sala ficou dividida em três grupos, cada um com 6 (seis) componentes, cada 

grupo ficou com 4 (quatro) ouvintes para realizar as intervenções através das ligações, 

totalizando 30 alunos, assim, até mesmo os “tímidos” não deixaram de participar. Cada 

componente do grupo tinha um papel na radio, onde dependendo do assunto que iria 

discutir assumia o papel de entrevistado, ou entrevistador. É necessário comentar que a 

organização da rádio foi realizada por nós, os alunos estudaram os conteúdos entregues a 

cada grupo, além do roteiro proposto para cada grupo, porém a estrutura da rádio nós que 

a montamos (ver anexos). Mas, os improvisos realizados durante a execução das aulas 

inovaram e as tornaram mais interativas ainda. 

O dinamismo da aula deu-se com a organização das cadeiras e birôs em forma de 

mesa de som, como dentro do estúdio de uma radio, conseguimos um fone para cada aluno, 

e, eles simulavam esta realmente falando para os ouvintes, conseguimos ainda um telefone 

para que eles também simulassem as ligações – tanto os ouvintes, quanto os locutores.  

Por se tratar de assuntos extensos, foram usadas 2 aulas para cada programa de rádio, 

totalizando 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para cada grupo apresentar seu programa.  
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Como eles sabiam seus conteúdos, o primeiro grupo ficou com a Segunda Guerra 

Mundial, o entrevistado foi Adolf Hitler (Alemanha); Mussoline (Itália); Franco (Espanha) e 

Roosevelt (Estados Unidos), os outros dois componentes eram os locutores da rádio. (ver 

entrevista em anexos).  

Para delimitar iremos apresentar apenas um trecho da rádio simulada pelo primeiro 

grupo, porém, através dele será possível compreender a dinâmica dos demais grupos. Foi 

indicado a eles para ler o conteúdo a respeito do assunto incumbido ao grupo, ou seja, “a 

Segunda Guerra Mundial”, como todos os alunos possuíam livros didáticos, eles puderam 

pesquisar no material que já possuíam, porém, também ficaram livres para realizar pesquisa 

em fontes alternativas, como a “internet”.  

Ao chegar à sala de aula, eles se organizaram cada um no seu lugar, e, começou a 

encenação, os demais alunos que não se encaixaram nos grupos, ficaram como ouvintes, 

assim, eles realizaram ligações para tirar dúvidas a respeito da entrevista realizada na rádio.  

Podemos ainda acrescentar no que se refere à educação – que o construtivismo pode 

ser transformado em métodos e práticas pedagógicas. Nesse contexto, todos os alunos 

foram os construtores do conhecimento, uma vez que, eles mesmos sem perceber 

ministraram a aula. É exatamente esse tipo de formação do conhecimento, que o 

“construtivismo” apresenta como alternativa para a prática em sala de aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ser professor requer muito mais que um certificado que o autorize a exercer essa 

função, é preciso assumir o papel de colaborar de forma significativa na vida dos seus 

educandos. Compreender isso é o primeiro passo para um bom desempenho na sua carreira.  

Outro ponto relevante a ser comentado é o fato dos professores de história ainda 

estarem presos ao método tradicional, no qual o aluno é um mero receptor de uma serie de 

informações, e, a única forma de saber que esse aluno “aprendeu” os conteúdos é através 

das atividades avaliativas.  
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Ao perceber essa realidade presente nos ambientes escolares, tomamos a iniciativa 

de apresentar novas metodologias para o ensino da história, para que os alunos realmente 

passem a ser parte integrante na formação do seu próprio conhecimento. Acreditamos que 

com aulas mais lúdicas e interativas os alunos compreendem melhor os conteúdos 

aplicados, além de apresentar uma melhor participação na sala de aula.  

Nessa perspectiva pudemos comprovar na pratica toda a teoria apresentada por 

Piaget acerca do método do construtivismo, uma vez que, através do uso de uma aula 

diferenciada os alunos participaram da construção do seu próprio conhecimento, 

interagiram, e, motivaram seus colegas a busca do conhecimento. A aula com uso da 

simulação de uma rádio na própria sala de aula, não teve custo financeiro nenhum, e 

promoveu o conhecimento de forma ampla, certamente se optássemos por apresentar uma 

aula tradicional, com lousa e lápis, os alunos não teriam apresentado o desempenho que 

apresentaram. 

Diante do que foi exposto apresentamos a possibilidade do uso de novos recursos 

metodológicos, para o ensino da história. Portanto, ficamos na expectativa que essas entre 

outras ferramentas, sejam pensadas e desenvolvidas nos ambientes escolares, com o intuito 

principal de promover o aprendizado e incentivar a produção do conhecimento nos nossos 

educandos. 
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ANEXOS 

 

PARTE DO ROTEIRO DA RÁDIO CONTANDO HISTÓRIA 

 
Radialista 01: Bom dia, caros ouvintes da rádio Contando História! 

 

Chamada: Rádio históriaaa... A história nacional e mundial contada do nosso ponto de vista! 

 

Radialista 01: Estamos aqui com o nosso programa a hora da verdade, onde o 

conhecimento cresce a cada programa apresentado! 

 

Radialista 02: Hoje, faremos uma entrevista importantíssima, para compreendermos melhor 

o que acontecia nos bastidores da segunda guerra mundial, e, nada melhor do que os 
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“cabeças” dessa guerra “sem noção” onde milhares de pessoas foram mortas por causa do 

ideal de cada um deles. Agora é com você Juan! 

 

Radialista 01: Isso mesmo, amigo Wesley! Hoje teremos uma entrevista histórica que nos 

fara tirar muitas duvidas... 

Para nossa entrevista de hoje temos: Adolf Hitler - que irá nos apresentar como ele 

conseguiu manipular tantas pessoas para fazerem sua vontade egoísta; Mussoline – líder 

italiano que também manipulou muitas pessoas para realizar suas vontades, Franco – líder 

fascista espanhol, Roosevelt – Presidente dos Estados Unidos durante o período da Segunda 

Guerra Mundial. 

Nossa entrevista será voltada para compreendermos melhor como cada um desses 

lideres influenciaram para a Segunda Guerra Mundial, assim, vamos lá... 

 

Radialista 02: Lembrando que somos patrocinados pelo R&R Contabilidade: a sua melhor 

escolha para fazer seu imposto de renda, abrir sua empresa, e ficar por dentro de todos os 

assuntos burocráticos de sua empresa! 

 

Radialista 01: Em geral o que se observa nos livros de história é que o senhor “Hitler” foi 

um egoísta, que fez com que milhares de pessoas fossem massacradas em prol do seu ideal. 

O que o senhor tem a falar para se defender, Sr. Hitle? 

 

Adolf Hitler: Bem... O que aconteceu de fato, é que após a Primeira Guerra Mundial, a 

Alemanha estava triste, fragilizada, e, eu apenas me oportunizei disso para conseguir 

“motiva-los”. 

 

Radialista 02: Motiva-los? Como assim? Você pode ser mais especifico? Por favor... 

 

Adolf Hitler: Claro que posso, é o seguinte...Como vocês sabem eu nasci na Áustria, e, 

durante o período da Primeira Guerra Mundial me alistei para servir ao exercito austríaco, 

porque eu amava aquele “povo” e queria lutar com eles e por eles, mas fui rejeitado. 

Contudo, logo em seguida me alistei no exercito alemão, e fui aceito, e, digo mais, por causa 

da minha bravura, cheguei a ganhar a Cruz de Ferro, sabia? Bem...dando continuidade, por 

ter sido bravo durante a batalha junto a Alemanha, ganhei status junto a nação, entre outros 

títulos que fui adquirindo até assumir o poder e controle sobre a Alemanha. Enfim, o povo 

estava fragilizado e eu ofereci o que eles queriam ouvir, ou seja, “eu dei para eles a 

oportunidade de salvar sua dignidade”. Para vocês verem como eu não fui tão mau assim... 

 

Radialista 01: Mas, Hitler! Você massacrou milhares de pessoas em prol de sua vontade! E, 

você ainda se considera bonzinho? 
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Adolf Hitler: Na verdade sei que fui até cruel, mas, também eu dei a oportunidade dos 

alemãs se sentirem melhor, porque depois da Primeira Guerra Mundial o Império Alemão 

ficou em ruinas, e o nosso nacionalismo ficou as traças, devoto do amor a pátria, eu precisava 

fazer algo por aquelas pessoas. A Alemanha saiu destruída da Primeira Guerra Mundial, 

tínhamos que pagar indenizações aos países vencedores, “nada a ver”, já não estávamos 

humilhados o bastante? Por isso decidi juntar aliados para juntos batalharmos por nossos 

ideais. 

 

Radialista 02: E, quanto àquela história que conhecemos que você odiava judeus, e, queria 

formar uma raça ariana é verdade?  

 

Adolf Hitler: É verdade sim, na verdade eu queria uma nação “perfeita” assim, como 

eu...Nunca gostei e nem irei gostar de judeus, negros, deficientes, para mim essas pessoas 

não deveriam sequer ter nascido. Por isso, idealizei uma nação única, germânica e perfeita. 

E, tive aliados! Não fiz isso sozinho. O modelo do meu governo era nazista, onde eu mandava 

exterminar todos os que não se adequavam aos meus padrões. Para dar inicio a Segunda 

Guerra, por exemplo, eu invadi a Polônia, foi um golpe de mestre, porque eles não 

esperavam minha invasão. O holocausto, por exemplo, foi incentivado por mim, para 

mostrar do eu fui e sou capaz. 

 

Radialista 01: É isso ai galera, que esta antenada na Rádio Contando História...Onde a 

história é contada do nosso ponto de vista! 

 Vamos segurar um pouquinho o nosso ilustríssimo Hitler, porque pelo que pudemos 

perceber ele tem muito a nos contar, mas, temos outros entrevistados para colaborar na 

formação do nosso conhecimento, por esse motivo, aguardem ai caros ouvintes, que 

voltamos já!!! 

 

Radialista 02: Verdade, amigo, Juan... Daremos agora, um breve intervalo, e, na volta 

poderemos ouvir os outros ilustres convidados – os Senhores Mussoline, Franco e Roosevelt. 

Lembrando ainda, que você caro amigo ouvinte, que esta ai do outro lado, poderá participar 

ao vivo através das ligações, para tirar duvidas e realizar comentários a respeito do nosso 

programa de hoje. 

 

Chamada: Rádio históriaaa... A história nacional e mundial contada do nosso ponto de vista! 

 

Radialista 01: Lembro que somos patrocinados também pelo Restaurante: Boi na brasa, 

onde temos o melhor cardápio para que gosta de uma picanha na brasa, e o melhor da 

comida nordestina! 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS E ENSINO DE HISTÓRIA: DESAFIOS DOS 

PROFESSORES NA ATUALIDADE 
 

Gerimário da Silva Nunes1068 
 

O Mundo atual caminha a passos largos, várias foram às transformações que 

ocorreram em nossas vidas; quase todos os setores passaram por grandes transformações, 

diante das inovações tecnológicas do mundo moderno. Portanto, no meio educacional 

brasileiro tem ocorrido poucas transformações, o que vem acarretando sérios problemas 

para essa área, onde, provavelmente, a desmotivação é um dos maiores problemas 

educacionais dos nossos educandos; que tem cada vez mais, menos vontade de frequentar 

a escola e, os que frequentam pouco se interessam. Essa poderia ser uma boa justificativa 

para o que vem ocasionando a indisciplina, violência, evasão e repetência, 

consequentemente, uma possível justificativa para uma mal qualidade no ensino de História 

e posteriormente na própria educação Brasileira.  

O que possivelmente esta ocorrendo é que a escola tornou-se um local onde os 

alunos não se sentem atraídos. Um lugar que recebeu menos avanços e que não caminha na 

mesma velocidade dos outros setores da sociedade. Precisamos mudar isso, necessitamos 

uma escola que “fale” a mesma linguagem dos educandos, Todavia o que podemos observar 

nas escolas de nossa sociedade, e que cada vez mais, se aproximam de métodos tradicionais 

que já conhecemos, e se distanciam do ideal, da escola nova de John Dewey, ou das novas 

possibilidades tecnológicas, que cada vez mais ingressam através de nossos educandos, pois 

como professores formadores de uma sociedade, deveríamos acompanhar os avanços 

tecnológicos, mas não é o que vivenciamos. Algumas escolas iniciaram novas práticas, mais 

                                                        
1068 - Aluno de graduação do curso de História licenciatura- UFRN campus de Caicó-RN, bolsista do PIBID ( 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência), trabalho orientado pela Profa Dr. Jailma Maria de 

Lima e pelo Profº Dr. Antônio Elíbio Junior. E-mail: Gerimario_história@hotmail.com. 
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não tem um desenvolvimento satisfatório, e o que nos mostra algumas pesquisas já 

realizadas acerca da inclusão digitais nas escolas, segundo Elisa Meireles: 

 

Pesquisa feita em 2009 pela Fundação Victor Civita (FVC) em parceria com o 

Ibope Inteligência e o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, 

mostra que, mesmo nas grandes capitais, o mundo digital ainda está distante 

dos professores: só 26% dizem ter recebido alguma formação para utilizara 

tecnologia na sala de aula e 74% não se consideram preparados para usar o 

computador com suas turmas. (Meireles, 2011).1069 

 

Para tanto, se faz necessário uma ampla mobilização dos que fazem esse setor; 

principalmente os professores de História, conforme José Alves Demasceno “o ensino de 

História, ainda muito tradicionalista, em parte pela resistência de muitos profissionais em 

adotar novas práticas, provocando o desinteresse dos educandos.” (2009, p.6)1070, deveria 

buscar inovações da prática pedagógica, visando assim, o aprimoramento do sistema de 

ensino e aprendizagem.  

É nesse contexto que o presente trabalho se insere cujo objetivo principal é propiciar 

uma discussão acerca da possibilidade de utilizar ou não recursos tecnológicos em sala de 

aula, e consequentemente instigar professores para inovarem o seu fazer pedagógico, 

através da utilização do computador em sala de aula, e, por consequência, oferecerem um 

lugar digno de aprendizagem, não só na área de História, mas em todo sistema de ensino, 

onde os educandos possam sentir que a escola é um lugar atraente, que permite várias 

possibilidades, e que aprendizagem e prazer caminhem juntos. 

O exercício da profissão em sala de aula tornou-se uma verdadeira batalha entre 

educadores e educandos. Desenvolvemos esse trabalho para tentar ajudar os professores, 

                                                        
1069 - MEIRELES, Elisa, computadores na escola uma lenta conexão, disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/planejamento-e-financiamento/computadores-escola-

lenta-conexao-618066.shtml, acesso em 27 de Agosto de 2014. 
1070 - ALVES, José Demasceno, Silva, Glaucia da, O uso das TICS nas aulas de História e estratégias para inclusão 

digital dos professores, disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1414-8.pdf, 

acesso 27 de Agosto  2014. 
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acerca de um meio pratico de tornar a sala de aula, um lugar mais atraente, com aulas 

dinâmicas e prazerosas, onde o aluno sinta-se valorizado e motivado e que, de forma prática, 

transforme as informações em conhecimento e bem como nortear o professor na sua 

verdadeira função que é o de mediador do conhecimento. 

No século XXI, estamos vivenciando um novo período, nesse estágio de 

desenvolvimento da humanidade. Nunca o progresso e a miséria caminharam tão próximos, 

numa velocidade incontrolável; é o período que vem sendo chamada pelos estudiosos do 

fenômeno, como “Sociedade da Informação” ou “Sociedade do Conhecimento”1071. 

Nesse novo modelo de Sociedade prevalece um formato de “vida”, caracterizada pelo 

uso das tecnologias; principalmente, as de informação e comunicação, que muito contribui 

para a praticidade da vida moderna e principalmente pela disseminação das informações 

num ritmo jamais visto. 

Essa tecnologia tem estado e atuado em nossas vidas diariamente. E entre as 

tecnologias de informação, o computador é o que tem causado maior impacto em nossas 

vidas. Apesar de sua presença e importância nos diversos setores da sociedade; a escola tem 

sido o setor que menos utiliza o computador, e quando se utiliza é de forma tecnicista e 

dificilmente para fins pedagógicos. Acreditamos que a escola deve ser o lugar ideal para que 

as crianças tenham o primeiro contato com a máquina e use-a de forma correta. O estudioso 

da área tecnológica Marcos Silva, relata em algumas pesquisas que “Se a escola não inclui a 

Internet na educação das novas gerações, ela está na contramão da história, alheia ao 

espírito do tempo e, criminosamente, produzindo exclusão social ou exclusão da 

                                                        
1071 - baseada no uso compartilhado de recursos, na construção coletiva de conhecimento, na interação livre 

de restrições de espaço e tempo e, na valorização do direito à informação, às tecnologias de informação e 

comunicação e à educação, como um bem comum. (Dziekaniak, 2011). 
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cibercultura1072” ( 2006, p.64)1073. É inegável que a utilização da mesma traga benefícios aos 

seus usuários, principalmente no processo da construção do conhecimento. 

 

O computador tem provocado uma revolução na forma de educar e aprender 

devido à sua capacidade facilitadora de acesso à informação e também pelas 

muitas possibilidades de utilização de novas técnicas de ensino. Neste 

contexto, os computadores, quanto adotados nas escolas, devem se integrar 

ao currículo como uma ferramenta multidisciplinar, constituindo-se em algo 

mais que o educador pode contar para realizar o seu trabalho. (VALENTE, 

p2.1999)1074 

 

 Percebemos pelo supracitado, que a utilização do computador deve ser encarada não 

como uma aula isolada de algumas disciplinas, ou apenas para ensinar o manuseamento 

desta máquina como algumas escolas fazem. O que sugerimos, é que o computador seja 

utilizado como uma ferramenta pedagógica em todas as disciplinas,  tornando a transmissão 

do conhecimento mais prático e cada vez mais frequente, explorando assim todas as 

possibilidades que o referido instrumento, com seus programas e aplicativos possam 

oferecer. A pesquisadora Sinara Rocha desenvolveu um trabalho em 2009, onde demonstra 

a utilidade dos computadores e a consciência da utilização dos mesmos. 

 

Embora seja um instrumento fabuloso devido a sua grande capacidade de 

armazenamento de dados e facilidade na sua manipulação, não se pode 

esquecer que esse equipamento não foi desenvolvido com fins pedagógicos 

e por isso é importante que se lance sobre o mesmo, um olhar crítico e 

busque, face às teorias e práticas pedagógicas, o bom uso desse recurso. O 

mesmo só será uma excelente ferramenta, se houver a consciência de que 

possibilitará mais rapidamente o acesso ao conhecimento não somente 

                                                        
1072 - É a cultura que surgiu, ou surge, a partir do uso da rede de computadores através da comunicação através 

de computadores, a indústria do entretenimento e o comércio eletrônico. É também o estudo de vários 

fenômenos sociais associados à internet e outras novas formas de comunicação em rede. 
1073-SILVA, Marcos, Tecnologias na escola, disponível em http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/2sf.pdf, 

acesso 28 de agosto 2014. 

1074 VALENTE, José Armando.O computador na Sociedade do Conhecimento.Campinas.UNICAMP,1999. 
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utilizado como uma máquina de escrever, de entretenimento, de 

armazenamento de dados. (ROCHA,p1,2008)1075 

 

 Sabemos da existência de aspectos negativos, quanto a utilização do mesmo se dar 

de forma errada. Por isso sugerimos e propomos através desse artigo que o computador 

deve ser utilizado na escola como uma ferramenta educativa, com o acompanhamento do 

professor, pois segundo Wendell Freire “As tecnologias não são boas ou más. Depende do 

uso que você faz delas” (2008, p. 6)1076  e de forma multidisciplinar, bem diferente das aulas 

de informática que vivenciamos nas escolas, que são totalmente descontextualizadas com 

os conteúdos ministrados em sala de aula. 

 Entretanto, faz-se necessário que a escola capacite seus professores, para 

trabalharem com essas tecnologias. Que o professor veja a mesma como uma aliada, e 

jamais como uma provável substituta, pois jamais a máquina substituirá o homem nessa 

perspectiva. A instalação de um clima cansativo no âmbito escolar, tanto para o aluno que 

não se sente instigado a permanecer na sala de aula, como para o  professor que por não 

se capacitar para trabalhar essa tecnologias e,  inovar sua prática correrão um certo risco de 

serem rejeitados pelos alunos, que preferem aulas mais dinâmicas e professores mais 

capacitados e motivados. 

 

A escola precisa de professores capacitados e disponibilizados a encarar esse 

novo ícone que é a informática educativa sem medo de que algum dia seja 

substituído por computadores. È preciso então que haja uma integração 

entre o meio escolar e o corpo docente, desenvolvendo-se assim a 

sociabilidade dos alunos e a familiaridade dos professores com o mundo da 

tecnologia. (VEIGA,p 2,2001)1077 

 

 

                                                        
1075 - ROCHA, Sinara Socorro Duarte. O Uso do computador na educação: a informática educativa. Disponível 

em http://www.espacoacademico.com.br. Acesso em 08/03/2013. 
1076 - FREIRE, Wendel, Tecnologia e educação. Disponível em http://pje.anj.org.br/tecnologia-e-educacao-as-

midias-na-pratica-docente. Acesso em 25/09/2014. 
1077 - VEIGA, Marise Schmit.O computador e a educação? Uma ótima combinação.Petrópoles.2001. 

 

http://www.espacoacademico.com.br/
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 Fica evidente que o professor capacitado e que sempre busca inovações no fazer 

pedagógico jamais será substituído. Porém, pretendemos instigar os professores que 

resistem as mudanças, para que os mesmos possam cada vez mais estar inovando seus 

métodos de ensino e aprendizagem, para que continuem sendo personagens formadores, 

não só de alunos preparados para processos seletivos, mas também cidadãos cada vez mais 

habituados, com o acelerado avanço das tecnologias.  

 Cabe a cada professor definir seus próprios métodos, pois ninguém conhece mais os 

alunos do que o educador. Cabe a eles analisarem se para construirmos uma educação de 

qualidade, com menos evasão, indisciplina e reprovação é necessário ou não, a utilização de 

recursos tecnológicos em sala de aula. Ao mesmo tempo que estas inovações poderiam 

ajudar os professores em suas jornada de trabalho, também poderiam gerar grandes 

problemas, a mal utilização de celulares, computadores e Smartphones, poderiam 

transformar o resultado contrário, cabe a cada instituição escolar, conscientizem seus alunos 

acerca da utilização destas tecnologias em sala de aula, pois muitas vezes os professores 

resistem a utilizações de algumas inovações, justamente pelo uso indevido dos citados 

meios, aos poucos, com a capacitação dos professores, e alunos cada vez mais cientes de 

suas responsabilidades em sala de aulas, essa combinação de tecnologias com a educação, 

tornará não só o ensino de História, mais de modo geral, o melhor desempenho da 

educação. 

 Precisamos internalizar que as tecnologias surgiram para nos auxiliar e dá mais 

praticidade a nossa vida. Por isso, precisamos nos adaptar a essa realidade, e prepararmos 

para utilizá-las em prol do nosso bem e de toda sociedade. 

As nossas escolas, precisam ser preparadas para receber cada vez mais avanços 

tecnológicos. Contudo, o computador e as TIC1078, podem nos ajudar nesse processo, pois 

uma das suas funções é ampliar as funções do professor, dinamizando o processo de ensinar 

                                                        
1078 - Tecnologias de informação e conhecimento 
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e aprender, transformando a escola e a sala de aula num ambiente que não foi esquecido 

pelo tempo, e pelos avanços, onde as transformações acontecem e o entusiasmo do 

aprender através da curiosidade. As próprias famílias dos educandos tendem acompanhar, 

a ideia que a tecnologia ajuda consideravelmente a absorção de conhecimento.   

 

Muitos pais já admitem, melhor escola é a que ensina por meios de 

computadores, porque prepararia melhor para a sociedade 

institucional. As questões de aprendizagem seriam resolvidas com a 

tecnologização do ensino. ( LIBÂNEO,p.13 2001) 

 

Adotar o computador em sala de aula é criar um ambiente que possibilita o aluno a 

percorrer diversos caminhos em busca do conhecimento. Precisamos quebrar paradigmas e 

instigar o uso dessas tecnologias em sala de aula, pois os alunos sentem-se fascinados por 

elas; e isso já é um bom começo para motivar a participarem da aula. 

Precisamos reformular nossos currículos, pois estamos num período em que as TIC, 

dominam todos os espaços, e a escola não pode ficar de fora, ou pelo contrário, a exclusão 

social se acentuará cada vez mais, pois essa é uma das características dessa fase tecnológica 

que estamos vivenciando. Precisamos pelo menos amenizar essa exclusão e incluir de forma 

benéfica nas escolas essa tecnologia já que, nem todos os alunos têm acesso em suas casas. 

Não só computadores em si, rodeiam nossas salas de aulas, tecnologias como 

celulares, smartphones, tablets, ipad, povoam as mãos de nossos alunos, mas infelizmente 

não são usados para fins educativos, desconcentra demais alunos e atrapalha a aula. Talvez 

essa seja a principal barreira a ser solucionada pelos professores, que cada vez mais, estão 

proibindo o uso deste equipamento. Mas como tornar esses equipamentos em uma prática 

bem sucedida e de ferramenta pedagógica? A resposta não e fácil, uma boa campanha de 

conscientização dos alunos nessas escolas que enfrentam esse problema, seria uma boa 

“saída”, pois mostraria que ao estarem perdendo tempo em redes sociais durante a aula, os 
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mesmos poderiam utilizar seus equipamentos para fotografar a aula, até mesmo gravar a 

mesma para  que em outro horário revisar-se, e compreender melhor o conteúdo. 

É dever do poder público propiciar a todos a democratização e o acesso a essas 

tecnologias e, consequentemente, diminuir o mapa da exclusão social e tecnológica dos 

estudantes e de todos os cidadãos brasileiros. Mais importante ainda é, assegurar uma 

educação de qualidade e, com certeza , o primeiro passo será o  de equipar as escolas e 

capacitar os professores para um fazer pedagógico frente a essas tecnologias, preparando 

assim os educandos     para serem cidadãos críticos, reflexivos, pensantes, conscientes, 

éticos, solidários e preparados para viverem com a dignidade que todos desejamos e 

merecemos. 
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O BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA HISTÓRIA: 

UM PASSEIO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN 
 

Edkalb de Medeiros Garcia e Mariz1079 

 

INTRODUÇÃO 

O presente relato de experiência é resultado da execução do projeto “O blog como 

ferramenta pedagógica nas aulas de História: um passeio pelo patrimônio histórico-cultural 

de Serra Negra do Norte-RN e tem como objetivo apresentar discussões, reflexões, 

impressões e todo o desencadear do referido projeto realizado no 4º bimestre do ano letivo 

de 2013, com alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental da Escola Municipal Arthéphio 

Bezerra da Cunha, localizada em Serra Negra do Norte/RN. Na ocasião, privilegiamos como 

intenção educativa destacar a importância da valorização do patrimônio histórico-cultural 

da cidade de Serra Negra do Norte/RN, a fim de desenvolver nos alunos atitudes e 

procedimentos de preservação desse patrimônio. 

Este trabalho nos proporcionou descobertas sobre a cultura, a vivência do cotidiano 

e a memória coletiva e social da cidade de Serra Negra do Norte-RN.  E sua proposta foi 

utilizar fotografias antigas e atuais da cidade, juntamente com relatos orais de membros da 

comunidade como forma de resgatar a memória dos locais e das pessoas relatadas, usando 

estes e outros elementos na construção de um blog, vindo este a se transformar em uma 

ferramenta didática a ser utilizada em outros momentos do ambiente escolar como 

instrumento de sistematização da aprendizagem. 

Portanto, pretendeu-se consolidar este trabalho de preservação cultural, criando 

oportunidades para a inserção dos alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental no 

                                                        
1079 Professora de História do Ensino Básico da rede estadual do Rio Grande do Norte e do município de Caicó-

RN. Graduada em História com Licenciatura e Bacharelado pela UFRN(2003), com Especialização em 

”Patrimônio Histórico-Cultural e Turismo”(UFRN-2005) e em “Mídias na Educação”(UFRN-2012) 
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processo de produção do conhecimento histórico. Contribuiu também para a construção de 

uma educação para a cidadania, com destaque para a compreensão de que a história 

pessoal faz parte de um contexto mais amplo, ou seja, faz parte do patrimônio cultural 

herdado, que pode ser percebido nos vestígios deixados nos inúmeros documentos, sejam 

esses vestígios arquitetônicos, fotografias, registros escritos ou orais. 

Com vistas a essa discussão e buscando dar mais sustentabilidade e qualidade a um 

trabalho desta natureza, necessariamente, precisamos circular por conceitos como o de 

memória, história e identidade, para que só então venhamos a compreender que esta tríade 

conceitual finda por nos fazer apreender e digerir outro termo, o qual diria que esboçado 

em uma territorialidade vinculada e intrínseca a um espaço específico, lança os reflexos de 

construções culturais, sejam elas materiais ou imateriais, que constituem o patrimônio 

histórico e cultural de uma cidade. 

E, no intuito de uma melhor compreensão, nos debruçamos sobre esses conceitos 

para que pudéssemos delimitar este objeto de estudo e pesquisa para o espaço da cidade 

já citada, visto que tal lugar, em conjunto com seus atores sociais, constitui um espaço 

urbano entrelaçado em suas relações sociais que se constituem, fundamentam-se e 

complementam-se na construção, reprodução e transformações de símbolos, signos e 

tradições que juntos formam o que é inerente e singular de cada lugar: a identidade cultural. 

Mas para a compreensão dessa identidade local, precisamos ter conhecimento das 

primeiras edificações que se fizeram emergenciais para a gênese desse lugar, Serra Negra 

do Norte, as quais foram marcadas pela construção da igreja, da praça e casarios que estão 

em volta dessas representações arquitetônicas que, também denunciam a formação 

histórica e social desse lugar. 

 

DIALOGANDO COM CONCEITOS: HISTÓRIA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO 

Descortinar a história de um povo, de uma dada cidade, de uma cultura é uma tarefa 

complexa, visto que muitas vezes não contarmos com registros escritos ou outros tipos de 



 

1075 

 

documentos que nos ajudem a desvendar, revelar e reconstruir as lembranças de um tempo 

que já se passou e deixou poucos fragmentos de sua memória, do que foi vivido. 

Por tão difícil tarefa, enquanto professores historiadores, acostumamos lançar um 

olhar de busca, paquera e conquista nos pequenos fragmentos de memória que possam nos 

ajudar a reconstruir ou recontar a história de um tempo já fugidio. É por isso que dentro 

deste contexto, estamos vivenciando um período de paixão avassaladora pelos registros 

históricos que são construídos de “pedra e cal”. Estamos muito apegados à ideia de explorar 

o patrimônio histórico e cultural da malha urbana, dos traçados ordenados ou desordenados 

dos centros das cidades, haja vista que esses foram ganhando formas e cores a partir da 

caminhada e vida simples dos homens de outrora. 

O patrimônio enquanto acervo documental tem esse papel de revelar, denunciar e 

proporcionar o reencontro histórico-cultural do homem do passado com seus descendentes 

do tempo presente, pois ao mergulharmos sobre ele, estamos praticando o que 

denominamos de uma construção da memória voltada para o (re)encontro de uma 

identidade fluida, mas também legitimada. A “memória é então, um elemento essencial da 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades atuais” (MACHADO; ATAIDES, 1998 p. 42). Ainda conforme Le 

Goff (1996, p. 477) podemos dizer também que é na “memória, onde cresce a história, que 

por sua vez, a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”.  

Desta forma, a própria memória é flexível, dinâmica, pois é algo vivo que se projeta 

na materialidade dos objetos que lhe proporcionam um elo entre o já vivido, com esse 

tempo presente, em um processo contínuo de reconstruções de práticas sociais e culturais.  

Nas palavras de Le Goff (1996, p. 423): 

 

[...] a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-

nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais 

o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 

representa como passadas. 
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É aí então que salientamos a importância de se desenvolver uma educação voltada 

para o conhecimento e valorização do patrimônio histórico cultural. Ele é essa ponte por 

onde trafega a memória e consequentemente se constrói a história. Mas para isso, 

precisamos compreender o conceito de patrimônio histórico. 

Afirma-nos Abreu e Chagas (2003) que a noção de patrimônio traz em seu bojo a 

ideia de propriedade. Etimologicamente, traduz a concepção de herança paterna. No 

sentido jurídico, refere-se a um complexo de bens, materiais ou não, direitos, ações, posse 

e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou empresa e seja suscetível de apreciação 

econômica. Assim, discorrer sobre patrimônio é andar por trilhas que proporcionam várias 

interpretações, e cada uma delas correspondendo a um determinado contexto social e 

conceitual. Interessa-nos a interpretação da palavra patrimônio dentro de um contexto 

histórico e cultural, pois é nessa vertente que a materialização da cultura e práticas sociais 

se tornam visíveis, posto que o patrimônio é visto dentro de uma cadeia de lembranças, 

esquecimentos e pertencimentos, proporcionados pela memória. 

O patrimônio leva a interpretar e recontar a história e essa por sua vez só existe 

tendo como suporte a memória. E aí percebemos uma relação intrínseca entre os elementos 

que constitui a identidade e a cultura de um povo. Estamos falando da tríade conceitual 

patrimônio, história e memória. 

Desta forma, podemos nos convencer que o patrimônio cultural não diz respeito 

somente a coisas antigas, ele é vivo e dinâmico, como reflexo de nossa cultura. A todo o 

momento estamos deixando nossas marcas na história e construindo nossa teia de relações 

sociais. Pensar o patrimônio como parte do cotidiano é imprescindível para compreender 

sua importância em nossa identidade (BRASIL, 2003, p. 7). 
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COMO DEFINIR UM BLOG 

Blog pode ser definido como um diário digital na Internet, que pode ser visto por 

qualquer pessoa e onde se pode disponibilizar pensamentos, ideias e produções. Ele nos 

permite trabalhar com textos escritos, imagens, vídeos, músicas, além de uma gama de 

possibilidades estéticas (design e layout) de suas páginas.  

Essas variações de layout e designs vêm hospedadas no próprio site e garantem 

uma estética muito próxima da utilizada em revistas e jornais. Esta ferramenta também se 

faz relevante, pois “ela permite que se publiquem textos on-line, com funcionalidades de 

edição, atualização e manutenção dos textos disponibilizados na rede, recursos que, para 

muitos, são responsáveis pelo seu sucesso e popularidade” (RAMOS, 2009, p. 207). 

Podemos ainda afirmar que “outra característica fundamental dos blogs é a 

interatividade, definida pela comunicação que se dá entre o autor e seus leitores, muitas 

vezes num processo cooperativo para melhorar o conteúdo do blog” (RAMOS, 2009, p. 210). 

O blog é uma ferramenta da Internet que possibilita seu uso em várias vertentes, 

entre elas na ação pedagógica. Hoje, com o uso do laboratório de informática, o professor 

pode usá-lo à vontade na sua prática de ensino, como mais um recurso de pesquisa e 

construção do conhecimento. Desta maneira, estamos comungando de um dos preceitos 

adotados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº 9.394/96), a qual discorre 

sobre a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber” (BRASIL, 1996, p. 15). 

No que diz respeito a área do ensino de História, o blog entra como um instrumento 

que vem acrescentar ao processo de ensino aprendizagem e as descobertas sobre os 

processos históricos e suas temporalidades, haja vista que conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de História  

 

[esta disciplina] tem permanecido no currículo das escolas, constituindo o 

que se chama de saber histórico escolar. No diálogo e no confronto com a 

realidade social e educacional, no contato com valores e anseios das novas 
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gerações, na interlocução com o conhecimento histórico e pedagógico, o 

saber histórico escolar tem mantido tradições, tem reformulado e inovado 

conteúdos, abordagens, métodos, materiais didáticos e algumas de suas 

finalidades educacionais e sociais (BRASIL, 1998, p. 29).   

 

Para que possamos alcançar realmente os preceitos do ensino de História, 

preconizados na LDB e o que sugere os Parâmetros Curriculares da própria disciplina, é 

necessário que os professores estejam perfeitamente familiarizados com os diversos 

instrumentos pedagógicos como: impressos, vídeos, e meios virtuais tais como o 

computador e a rede mundial de Internet e, o seu potencial de contribuição como 

ferramenta de divulgação e interação, onde incluímos o Blog como instrumento didático. 

É visível o contexto tecnológico em que estamos inseridos neste século XXI, onde 

se exige que o professor esteja inserido no processo de evolução tecnológica, caso contrário 

estará excluído do mercado de trabalho, ou então explorando uma realidade que já não 

mais corresponde ao cotidiano e aos interesses do aluno. Assim, podemos afirmar que todas 

as categorias profissionais precisam estar familiarizadas com as múltiplas ferramentas 

disponíveis na Internet como comunidades virtuais, sites pessoais, Twitter e Blog. 

 

CONSTRUÇÃO DO BLOG: UMA FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO E INTERAÇÃO 

Ser professor do século XXI é exercer uma função que não está mais relacionada 

diretamente com livros, giz, quadro negro e papel, mas está inserido no novo contexto das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). E esse universo das TICs nas escolas não 

mais é restrito apenas a sala de vídeo, caixa de som, datashow ou instrumentos s dessa 

natureza, mas a outro recurso midiático: os laboratórios de informática com acesso a web. 

Com esse universo de recursos tecnológicos, o professor tem a possibilidade de 

adotar uma nova postura diante do processo de ensino aprendizagem para poder tornar o 

ambiente da sala de aula mais atrativo e criativo. Ou ainda, fazer mais uso do laboratório de 
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informática com direcionamentos que proporcionem ao aluno a busca pela informação e 

pela interatividade. 

Neste contexto, ser educador desse século é interagir com a informação, o 

conhecimento e com as redes sociais, pois é premente a necessidade de estarmos 

conectados com o cotidiano do aluno, o qual interage e se apropria cada vez mais dos 

produtos tecnológicos. Cabe a escola e a nós, professores, criar essa conexão entre esses 

dois universos: a escola e o mundo. 

Foi pensando nisso que criamos um blog para ministrar as aulas de História: 

“experienciacomhistorialocal.blogspot.com”. Este blog teve como propósito envolver os 

alunos nas aulas, a partir do momento em que, tudo que era apresentado em sala de aula 

era fotografado e postado no blog, juntamente com as criações de textos e todos os demais 

trabalhos criados pelos alunos. 

A opção por esta ferramenta da web se deu haja vista que é de fácil acesso, e, 

portanto não demanda conhecimentos de especialistas em informática para sua criação e 

utilização, e também porque seu uso e hospedagem são oferecidos gratuitamente por 

alguns sites. 

 

REVELANDO OS CAMINHOS TRILHADOS  

O projeto foi desenvolvido ao longo de 10 (dez) aulas que resultaram em um novo 

olhar sobre a história da cidade e sobre a importância do patrimônio cultural como elemento 

que serve para guardar e conservar a identidade do povo serra-negrense. Este 

reconhecimento da preservação patrimonial foi possível através dos caminhos trilhados no 

ambiente de ensino-aprendizagem proporcionados na disciplina de História em sala de aula, 

a partir da contextualização do uso da mídia blog, especificamente, o blog 

“experienciacomhistorialocal.blogspot.com”, que se constitui como ferramenta de 

construção, divulgação e interatividade dos trabalhos que iam sendo executados acerca do 

patrimônio histórico-cultural de Serra Negra do Norte, nosso objeto de estudo.  
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Procurou-se adequar esta temática aos novos desafios apresentados pelos PCNs de 

História, haja vista que tínhamos por objetivo que os alunos, por meio do uso pedagógico 

do blog, passassem a ter um maior conhecimento da história da própria cidade, bem como 

também sua preservação e, um reconhecimento da importância de cada pessoa como parte 

integrante na formação da cultura de uma determinada sociedade.  

Esta aprendizagem pelo aluno através da utilização pedagógica do blog em sala de 

aula foi possível, haja vista que navegar na Internet corresponde a um valioso processo de 

busca de informações na construção do conhecimento, gerando um rico ambiente 

interativo, facilitador e motivador de aprendizagem.  

Diante de um processo mediado pelo professor, esta ferramenta propiciou ao aluno 

a busca pela informação de patrimônio histórico cultural e também deu suporte para 

alimentar o blog que já vinha sendo usado ao longo da disciplina de História. Foi este 

instrumento midiático que durante a execução do projeto serviu ao que vinha sendo 

planejado e contribuiu com a educação e conscientização patrimonial.  

O blog teve a pretensão de constituir-se enquanto mais um desses “lugares da 

memória”, um lugar onde a finalidade maior foi promover de maneira dinâmica e interativa 

a sensibilização e a consciência dos educandos da importância da preservação destes bens 

culturais. 

Foi pensando na difusão da Internet, símbolo da globalização, que decidimos 

alimentar o blog já existente “experienciacomhistorialocal.blogspot.com” para que ele fosse 

capaz de unir dois interlocutores. Se por um lado possuímos o entendimento de se preservar 

a informação, enquanto valor histórico, manter viva esta informação depende do suporte 

adequado para tal fim e de leitores capazes de manter vivas tais informações. Diante do já 

exposto, a execução deste projeto só foi concebida porque a identificação do patrimônio de 

Serra Negra caminhou paralelamente com a compreensão da importância do blog 

(tecnologia de informação e interatividade) como ferramenta de pesquisa e divulgação das 

potencialidades histórico-culturais que a cidade venha a ter. 
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Para entendermos melhor o que foi proposto é importante descrever acerca dos 

planos adotados dentro de sala. Para isso dividimos a execução do projeto em 10 (dez) aulas 

que serão abordadas a seguir.  

 

 AULA 01 

Na primeira aula foi feita uma avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o patrimônio histórico-cultural de Serra Negra do Norte-RN. Em seguida optamos em 

desenvolver uma exposição dialogada, por meio da apresentação de slides que continham, 

de forma sistematiza,  informações sobre a história da cidade. Destacamos como se deu o 

processo de colonização, a figura do desbravador das terras Manoel Pereira Monteiro e os 

três elementos que configuram a gênese do lugar: a casa grande, o Rio Espinharas e a capela 

em homenagem a Nossa Senhora do Ó. 

 

AULA 02 

Em um segundo momento, optamos pela temática do patrimônio histórico-cultural, 

onde foram apresentados slides, os quais foram postados no blog, explicando o que é 

patrimônio cultural, quando foi criado no Brasil uma política pública de preocupação em 

preservar e valorizar nosso patrimônio (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– IPHAN). Além de ser mostrado também que o patrimônio histórico cultural se encontra 

dividido em três categorias: patrimônio material, imaterial e natural e, consequentemente, 

foi mostrado alguns exemplos desses modelos patrimoniais no nosso país e no mundo.  

 

AULA 03 

Nessa aula focalizamos as discussões para enumerarmos o patrimônio histórico-

cultural da cidade, com a apresentação de slides, com imagens selecionadas do que, 
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possivelmente, podemos eleger como patrimônio material, imaterial e natural de Serra 

Negra do Norte.  

 

AULA 04 

Nessa aula foi exibido um vídeo filmado pela Inter TV Cabugi do projeto “Minha 

Cidade”, com uma duração de aproximadamente 25 min, onde Serra Negra foi mostrada, 

apresentando aspectos de sua cultura, economia e história. A partir da exibição desse vídeo, 

enriquecemos ainda mais o projeto que vinha sendo executado e planejamos uma atividade 

de campo para as turmas de 8º e 9º anos do ensino fundamental. 

 

AULA 05 

Nesta aula fizemos um tour cultural – trabalho de campo pelo centro histórico de 

Serra Negra, como observado na figura 4, para que os alunos pudessem conhecer in loco as 

edificações e seus respectivos contextos arquitetônicos. Em seguida visitamos a casa do ex 

prefeito, Clementino Bezerra de Faria, filho do patrono de nossa escola Arthéphio Bezerra 

da Cunha. Além dessa visitação, realizamos uma entrevista com o senhor Clementino, o qual 

se encontrava com seus 93 anos de idade. Nessa entrevista procuramos abordar a questão 

da história de alguns monumentos da cidade, o que eles representam para a população 

serranegrense, a importância de preservá-los. Ficamos fascinados com tantas informações 

repassadas por seu Clementino. Dessa forma, os alunos descobriram o valor que tem a 

memória das pessoas idosas para a construção e compreensão da história do seu lugar. 

 

AULA 06 

Orientamos nessa aula o uso de questionários para serem direcionados a pessoas 

idosas da cidade que, conforme seleção feita pelos próprios alunos, muito teriam a 
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enriquecer o trabalho, pois são tidas como grandes conhecedoras da história local e fonte 

concreta de uma memória viva. 

Essa etapa foi também um complemento da aula anterior, posto que com a 

entrevista cedida pelo senhor Clementino de Faria, possibilitou que novos objetivos fossem 

traçados e, portanto, passamos a trabalhar também com as fontes orais como método de 

(re)construção da história de Serra Negra do Norte.  

 

AULA 07 

Aproveitamos esse momento em sala de aula para que os alunos apresentassem os 

resultados das entrevistas que foram feitas com algumas pessoas idosas da cidade. 

Organizamos a sala em um grande círculo e cada equipe relatou os nomes das pessoas que 

lhes concederam as entrevistas e o que elas recordaram sobre as construções de pedra e cal 

que lhes foram perguntadas.  

 

AULA 08 

Nessa aula foi organizada uma oficina sobre o patrimônio histórico-cultural de Serra 

Negra. A oficina era constituída por em três etapas, as quais  foram  vivenciadas em grupo  

No primeiro momento, trabalhamos com a produção de redações que tinham por 

tema “O que minha cidade tem de melhor”. Na segunda etapa, foi trabalhada a criação de 

poemas pelos alunos referentes aos elementos do patrimônio de Serra Negra, com os quais 

eles consideravam que carregava a marca da história e da cultura da cidade. E por último, 

os alunos realizaram desenhos sobre algumas imagens do patrimônio arquitetônico de Serra 

Negra. 

 

 

 

 



 

1084 

 

 AULA 09 

Esse momento representou a culminância do projeto para a comunidade escolar, 

haja vista que foi organizado um sarau na escola, à noite, intitulado: “Serra negra e suas 

impressões”. Neste sarau foram  expostos  todos os trabalhos realizados pelos alunos ao 

longo do projeto, como: os poemas, as redações, um painel com as imagens de algumas 

representações arquitetônicas de Serra Negra, desenhadas e pintadas por eles. Atividades 

como estas, contribuem, significativamente, para o desenvolvimento da oralidade, interação 

entre os pares, além de constituírem-se como estímulos para o desenvolvimento da 

criatividade atrelada aos conhecimentos históricos. Outro aspecto relevante, foi a boa 

receptividade dos alunos em relação às atividades propostas o que contribuiu para que 

buscassem aprimorar as produções e, assim, fossem  divulgadas no nosso blog. 

 

AULA 10 

Essa aula foi um momento de avaliação dos resultados alcançados com o projeto. 

Discutiu-se coletivamente os erros e acertos ocorridos ao longo de nossa caminhada e de 

que maneira nosso trabalho e sua divulgação em um blog seria relevante para a comunidade 

escolar, bem como  a sociedade serra-negrense. Todo esse trabalho possibilitou a criação 

do blog http://experienciacomhistorialocal.blogspot.com.br/, a fim de funcionar como uma 

ferramenta de estudo interativo para os alunos, cujo objetivo é fazer com que os discentes 

conheçam e compreendam a importância de se preservar o patrimônio histórico-cultural do 

lugar onde habita e, sobretudo, vendo-se como sujeitos protagonistas da História. Portanto, 

criado esse canal de informação pretende-se ainda, estender a toda a população 

serranegrense informações e conhecimento a cerca de seu patrimônio histórico-cultural. 

 

 

 

http://experienciacomhistorialocal.blogspot.com.br/
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenvolver um trabalho de ensino-aprendizagem em sala de aula que tenha como 

problemática a ser discutida o patrimônio histórico cultural fazendo uso pedagógico das 

mídias, em especial do blog, é algo muito relevante, tendo em vista que a sociedade 

contemporânea tende ao esquecimento, as transformações muito rápidas nos traçados 

urbanos-arquitetônicos e a uma constante evolução dos recursos midiáticos. 

Esse nosso objeto de estudo “Serra Negra história tem... vem fazer você também” 

nos deu a oportunidade de mostrar o quanto é possível desenvolver uma educação 

patrimonial nas séries finais do ensino fundamental II (8º e 9º anos). Posto que conceitos 

como o de patrimônio, cultura, identidade e memória, além de estarem mergulhados na 

disciplina de História, estão em conformidade com o que prega os Temas Transversais e 

podem ser explorados dentro de um contexto inovador fazendo uso dos novos instrumentos 

de informação e comunicação, como é o caso do blog. 

E existe essa necessidade de levar essa discussão para a sala de aula, desde as séries 

iniciais e, no caso aqui explorado, desde o Fundamental II para que os alunos compreendam 

que a prática da cidadania perpassa o respeito, o zelo e o conhecimento pelas práticas 

culturais e elementos patrimoniais de seu bairro, sua escola e sua cidade se apropriando e 

fazendo um bom uso dos recursos tecnológicos e das próprias redes sociais, haja vista que 

estas funcionam como ferramentas de divulgação e interatividade. Posto que é nessa relação 

de respeito com o que o outro construiu, que traçamos a nossa identidade, e nossa ideia de 

pertencimento ao lugar. 

E não existe lugar mais adequado para proporcionar o conhecimento e a reflexão 

sobre tal temática do que a escola. Haja vista, que é através de uma metodologia específica, 

que o objeto cultural se torna um ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem 

que capacita para conhecer, usar, desfrutar, recriar e transformar o patrimônio cultural.  

Esse projeto foi muito gratificante por ter conseguido romper com os conteúdos 

curriculares de História e ainda por ter inserido os alunos em uma proposta de educação 
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patrimonial, através da conscientização do papel de cada indivíduo como formador – 

transmissor da memória e do patrimônio cultural de sua sociedade, além de apresentar e 

iniciar os estudantes na conservação dos bens culturais através da utilização dos recursos 

midiáticos e do uso do blog como local da rede que “conserva e armazena” a memória 

coletiva de um lugar, de um povo, através de suas postagens.   

Com a conclusão desse trabalho, podemos perceber o leque de possibilidades que 

o Blog pode nos oferecer como suporte pedagógico, e como o seu uso em sala de aula 

permite que qualquer professor de história possa adotá-lo como uma importante 

ferramenta de auxílio na didática do conhecimento e valorização do patrimônio histórico 

cultura de uma cidade.  

Nessa experiência vivenciada na escola Arthéphio Bezerra da Cunha, em Serra Negra 

do Norte, todos os envolvidos no projeto, principalmente alunos e professor, 

compreenderam a importância da utilização da internet e de suas ferramentas, como o 

exemplo de blog para desenvolvermos trabalhos consistentes e enriquecedores para a 

comunidade escolar e a sociedade como um todo, haja vista que este serve como 

instrumento de divulgação e interatividade. 

Além de também compreenderem que o patrimônio histórico e cultural de uma 

cidade serve como ponte entre a identidade e a memória de um povo, haja vista ser uma 

revelação de modos de vida, cotidiano e história de grupos sociais de outrora, os quais se 

renovam e se inovam nas gerações do tempo presente. 
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AS NTICS NO ENSINO DE HISTÓRIA: ABORDAGENS E ENSINO 
 

Paulo Henrique Silva de Araújo1080 

Telany Cristina Lopes1081 

 

O USO DAS NTICs NO CAMPO DA HISTÓRIA 

          A realidade do mundo enfim requer um novo perfil do jovem, da criança, do adulto, 

do profissional, do cidadão. Encontramos nos dias atuais no cotidiano da sociedade, na 

instituição escolar, em casa e também no ambiente de trabalho, circunstâncias que buscam 

o uso das NTICs. Estas tecnologias provocam mudanças na forma de ser, de pensar e de 

relacionar-se com outras pessoas, com objetos e com o mundo ao redor. Jamais houve 

tantas “informações” em movimento como temos na atualidade.   

 Utilizamos recursos tecnológicos como a televisão, internet, jornais, revistas, 

vídeos, fotografias, cinema, o computador, celular dentre outras no nosso dia a dia, ou seja, 

as NTICs estão cada dia mais presente na vida dos seres humanos. Perante esse aspecto 

observa Vani Moreira Kenski, “dificilmente nossa maneira atual de viver seria possível sem 

as tecnologias. Elas integram nosso cotidiano e já não sabemos viver sem fazer uso delas” 

(2003, p. 19).   

Assim sendo apresentamos uma grande necessidade de nos expressar diante 

dessas novas formas de organização social, econômica e política na qual percebemos que 

as NTICs não são apenas procedimentos ou métodos, mais também aptidões de 

aprendizagem e comunicação que relacionam os homens uns com os outros, exprimindo 

seus pensamentos e sentimentos por meio de vocábulos oral, escrito ou digital que são 

transcrevidos quando necessário.  

Nesse contexto Marco Aurélio Kalinke aponta: 

 

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os 

ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão 
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a nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada. A Internet, 

os canais de televisão a cabo e aberta, os recursos de multimídia estão 

presentes e disponíveis na sociedade. Estamos sempre a um passo de 

qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade mundial faz com que 

nossos alunos estejam cada vez mais informados, atualizados, e participantes 

deste mundo globalizado. (1999, p 15).  

  

Nesta perspectiva percebe-se que as NTICs são de extrema importância no 

cotidiano dos indivíduos, pois elas proporcionam novas formas de aprendizagens, de 

comunicação, de interpretação, de leitura, de pesquisas dentre outras. Sendo assim 

percebermos que NTICs podem ser utilizadas para diferentes situações de aprendizagem 

que envolvem desde procedimentos de problematização, observação, registro, 

documentação e até formulação de hipóteses.  Por isso Marisa Narcizo Sampaio ressalta que 

o trabalho com tecnologias: 

 

Só será concretizado, porém, na medida em que o professor dominar o saber 

relativo as tecnologias, tanto em termos de valorização e conscientização de 

sua real utilização. A formação tecnológica do professor tem influência direta 

no processo de desenvolvimento tecnológico social. Por isso o professor 

deverá atuar numa ação reflexiva sobre sua prática pedagógica e a partir daí 

construir novos paradigmas. (1999, p. 25).  

 

Imediatamente é preciso haver uma melhor conexão entre o docente de História 

e as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, uma vez que compreendemos que 

quando as NTICs utilizadas como ferramenta metodológica pelo docente de História 

permite que o aluno e o professor sejam criativos, pesquisando meios de interagir com as 

variadas formas de conhecer a História sendo através de imagens, arquivos históricos, 

vídeos, a internet, museus virtuais dentre outros, ampliando suas experiências e interagindo 

com outros.  

No entanto, antes do docente utilizar essas NTICs, ele deve ter clareza do 

potencial de cada uma e planejar, pois elas não podem apenas ser inseridas como simples 

ferramenta no cotidiano da sala de aula, como afirma Camila Guimarães, “o sucesso (...) 
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depende de como a tecnologia é usada. Não adianta trocar o caderno por notebook ou 

tablet sem ter estratégia e conteúdo para usá-los” (2011, p. 83).  

Além disso, é preciso notar que essas NTICs não podem jamais substituir o 

docente. Entretanto ocorre uma concordância que as NTICs não podem deixar de atrair a 

atenção deles, sobretudo porque esses recursos tecnológicos fazem parte da sociedade 

contemporânea e é bastante comum aos alunos desses novos tempos.  

Deste modo compreendemos que numa aula de história o professor e seus 

alunos através do aplicativo Google Earth podem explorar os mais diversos conteúdos 

históricos, salvar seus locais de passeio e ainda compartilhar com amigos, uma vez que o 

Google earth é um programa desenvolvido e distribuído gratuitamente pelo o Google que 

permite ao usuário viajar para qualquer lugar na Terra. Ele tem como função apresentar um 

modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de imagens de satélite, mapas, 

terrenos, edificações em 3D obtidas através de fontes diversas, esse programa permite ainda 

girar uma imagem, marcar os locais que você conseguiu identificar para visitá-los depois, 

medir a distância entre dois pontos e até mesmo ter uma visão tridimensional de uma 

determinada localidade.  

As imagens de satélite contidas nele estão em alta resolução sendo que até 

mesmo pequenas cidades encontram-se disponíveis em detalhes antes não imaginados por 

uma visualização, ou seja, o docente de história pode utilizar o Google earth para pesquisar, 

identificar lugares, ruas, construções, cidades, paisagens, viajar para Roma, Egito, Grécia e 

outras regiões, além do Brasil. Muitas discussões feitas pela História no contexto da sala de 

aula têm um caráter contemplativo. Compreendemos que com a utilização das NTICs como 

recurso didático, é possível tornar a vivência aluno-conteúdo mais próxima do concreto, do 

real, uma vez que elas além de ser uma excelente forma atrativa no trabalho didático, 

permitem que o professor faça uma prática interdisciplinar.  

 

 



 

1092 

 

O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET NO ENSINO DE HISTÓRIA 

Nos tempos atuais percebemos que o computador e a internet fazem parte do 

cotidiano das pessoas, seja no trabalho, em casa ou na escola, perante isso já encontramos 

muitas escolas equipadas com laboratórios de informática, sejam elas publicas ou privadas. 

Sendo assim compreendemos que o uso do computador no ensino de História deve ser 

utilizado de maneira muito criativa, uma vez que ele não serve apenas para processar texto, 

criar e gerenciar bases de dados, desenvolver planilhas numéricas, produzir gráficos, etc. 

Mais para realizar pesquisas em sites via internet, visitas em museus virtuais, consulta a 

arquivos históricos, propiciando momentos jamais alcançados anteriormente e 

transformando a disciplina de história dinâmica e atrativa.  

Nesse sentido coloca Luzineide Candido da Silva: 

 

O computador contribui decisivamente para que se estabeleça nas escolas 

uma profunda modificação. Essas máquinas estão provocando uma 

verdadeira revolução nos bancos escolares já que o próprio desenvolvimento 

tecnológico alcançado, hoje em dia, permite que as máquinas e programas 

produzidos deixem de ser simplesmente algo identificado com um ambiente 

puramente mecanicista e repetitivo, mas, bem ao contrário, são ferramentas 

poderosíssimas e criativas. Os alunos ao utilizar estes equipamentos 

associados ao uso de hipertexto podem passar a ter um vivo interesse pelo 

assunto pesquisado, aumentando seu nível de aprendizagem, satisfação e 

rendimento escolar. Aliado a isto, o aluno ainda pode desenvolver com o 

auxílio do computador pesquisas de textos e imagens em enciclopédias 

interativas e em programas educativos. Estas formas de pesquisa auxiliam na 

coleta de dados para a construção de temas históricos, funcionando como 

estimulador do processo de aprendizagem.  (2013, p. 27-28).  

 

E Ferreira ainda destaca: 

 

Desenvolver habilidades como criatividade, coordenação motora, percepção 

visual e auditiva; motivar a pesquisa; pôr os alunos em contato com a 

realidade através do programa (software) escolhido; organizar as 

informações; classificar dados; traçar croquis, esboços e desenhos (fazer 

mapas, plantas da realidade estudada, etc.); organizar a vida escolar; produzir 

trabalhos escolares, através de softwares de planilhas, banco de dados e 
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processadores de texto; elaborar gráficos estatísticos; fazer apresentações 

mais dinâmicas. (FERREIRA, 2000, p. 135) 

 

Além disso, Machado também enfatiza: 

 

Não parece haver dúvidas sobre as imensas possibilidades da tecnologia na 

sala de aula. Os recursos para instrumentar a ação do professor, nos diversos 

níveis de ensino, são cada vez mais numerosos. Os computadores são ótimos 

para acumular dados, [...]. Os computadores empregam a comunicação de 

tal forma que, caprichosamente, hoje, eles são imprescindíveis. (2004, p. 99). 

 

Consequentemente o aluno terá condições de entrar em contato com outras 

pessoas, trocar experiências, construir conceitos coletivamente, a partir do contato com 

diversos sujeitos, onde o virtual invade as emoções e domina as curiosidades. Percebemos, 

além disso, que o computador pode ainda propiciar ao aluno uma nova didática, utilizando 

os recursos da informática na construção do cotidiano da sala de aula, pois ele apresenta 

um conjunto de características que o tornam bastante adequado às tarefas do processo de 

ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva Ivanildo Costa ressalta que “o computador, no 

caso, não funciona como um substituto do professor, mais um auxiliar na transmissão de 

informações e na facilidade da aprendizagem” (2011, p. 52).  

 Assim sendo podemos destacar também o uso da internet nas aulas de História, 

uma vez ela é presença constante no nosso cotidiano. A Internet é um conjunto de redes 

mundial interligadas por computadores e através dela o usuário tem a possibilidade de 

acesso a informações sobre qualquer assunto do seu interesse de qualquer lugar do mundo, 

ou seja, a internet permite o acesso a informações de todos os tipos e de muitas 

transferências de dados, além de uma grande variedade de recursos e serviços, como e-

mails, serviços de comunicação instantânea, compartilhamento de arquivos como músicas, 

textos, fotos, redes sociais, e uma infinidade de outros temas.  

Visto isto cita Silva: 

 

Para o ensino de História essa é uma oportunidade incrível, uma vez que a 

Internet permite que o indivíduo se ligue ao mundo, enviando e recebendo 
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informações que poderão ser debatidas e construídas coletivamente. Assim, 

estaremos possibilitando, aos nossos alunos estarem juntos a alunos de 

diversas localidades que podem ser nacionais ou estrangeiras, por meio de 

projetos conjuntos e através da discussão de temas relevantes acerca da 

História. (2013, p. 28). 

 

 

Assim sendo a internet nas aulas de história pode proporcionar uma quebra de 

barreiras, de fronteiras e ainda remover o isolamento da sala de aula, acelerando a 

autonomia da aprendizagem dos alunos em seus próprios ritmos. Diante disso Professores 

e alunos, “conectados” na internet nas aulas de história, devem ter um olhar crítico sobre as 

informações armazenadas, sendo admirável que o uso deste recurso propicie descobrir o 

raciocínio, a criatividade, a coordenação, a percepção. E ainda possibilitar aos alunos 

apropriar-se de valores que os levem a compreender o passado e fazer análise crítica, frente 

ao presente. 

Então compreendemos que quando o professor utiliza a internet como 

ferramenta metodológica na sala de aula, ele pode pesquisar em um primeiro momento 

junto fisicamente com seu aluno, ou seja, on-line ao vivo professor e aluno. E depois cada 

um pode pesquisar no deu espaço e também no seu tempo. Percebemos que quando o 

professor pesquisa junto a seu aluno ele pode buscar atenção do discente para a veracidade 

dos sites, trocar experiências e informações e ainda ajudar os alunos a contextualizar e 

problematizar a pesquisa. Assim sendo esse entendimento ao vivo ou on-line segura 

atenção dos discentes, por isso que há a necessidade da escola ter equipamentos que possa 

fazer uso desse recurso tecnológico, ou seja, o computador e a internet, especialmente 

quando tratamos de alunos carentes que não tem acesso a esses meios em casa. 

Nesse sentido na sala de aula o professor que se interessa em utilizar o 

computador e a internet, incorporando-os na sua didática, de modo que sejam utilizados 

como algo mais do que “ilustração de aulas e conteúdos”. Deparar-se-á com uma 

metodologia que poderá ser pensada como inovadora, servindo de recurso didático para o 
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professor na sala de aula. Dessa forma o ensino de História pode se tornar muito rico e 

prazeroso com estes recursos, podendo até amenizar o desinteresse pelo o aprendizado, 

levando o discente a se interessar pelo tema enfoco e pelo debate determinado pelo tema. 

 Assim, queremos enfatizar que o uso do computador e da internet não irá 

resolver os problemas do ensino de História, mas sim colocar-se como um recurso didático 

agradável e favorável capaz de dialogar com os já utilizados em sala, possibilitando assim, 

o desenvolvimento de outras habilidades no estudante. Como menciona Silva, “Ensinar 

História é ir muito além dos fatos, das datas comemorativas ou até mesmo do uso de 

questionário” (2013, p. 30). Através dela, o sujeito pode aprender a melhorar as suas 

capacidades de tomar decisões, a ter iniciativa e autonomia para estabelecer relações entre 

o conhecimento novo e o velho, tornando-se um cidadão competente para atuar na 

realidade social. 

 

O DOCENTE DE HISTÓRIA E AS NTICs 

Hoje, vivemos num mundo complexo, no qual existem cada vez mais coisas para 

serem conhecida devido às consequências das NTICs, que são fruto do desenvolvimento 

social e científico da humanidade. Frente a isso, percebemos que o oficio do docente de 

História, que antes estava apenas diretamente relacionado a giz, livro, quadro negro e papel, 

entrou em expansão nos últimos anos. 

 Presentemente há um amplo universo de utensílios que o docente pode utilizar 

como forma de mediar suas aulas, todavia ele não necessita abrir mão do material de antes, 

mas carece introduzir hoje uma relação direta com as NTICs, ou seja, com a televisão, a 

internet, o computador, o celular, os filmes, as imagens, os vídeos, o tablet, o smartphone, 

os blogs dentre outros que estão cada vez mais presente na escola, na sociedade, em casa, 

no trabalho, ou seja, as NTICs estão presentes nas práticas humanas do mundo atual que 

traz novas perspectivas para diversas práticas sociais e para o ensino. Como menciona Pedro 
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Demo: “todas essas mudanças, só entram bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a 

figura fundamental” (2008, p. 134).  

Perante isso compreendemos que o docente de História necessita inserir-se nesse 

novo modelo de sociedade contemporânea, explorando todas as possibilidades das NTICs. 

Encontrando a forma mais adequada de integrá-las aos procedimentos metodológicos, 

deixando para traz apenas o uso do livro didático como referencia para ministrar sua aula, 

mas cruzar com as NTICs. Como se pode observar o que nos coloca Gláucia da Silva Brito e 

Ivonélia da Purificação: 

    

O simples uso das tecnologias educacionais não garante a eficiência do 

processo ensino-aprendizagem, principalmente se a forma deste uso se 

limitar a tentativas de introdução da novidade, sem compromisso do 

professor que utiliza e com a inteligência de quem aprende. (1997, p. 8). 

 

Desse modo percebemos que o docente é o indivíduo principal na construção do 

aprendizado dos discentes.  O professor é como uma bússola que pode orientar a direção a 

ser seguida. Através desse profissional comprometido, o aluno pode constituir uma relação 

forte com o mundo atual, com possibilidades grandiosas para a aquisição do conhecimento 

culturalmente organizado, ou seja, a sua função amplia-se do informador transforma-se em 

mediador de aprendizagem, em gerenciador de pesquisa e comunicação dentro e fora da 

sala de aula. 

Na atualidade compreende-se que qualquer pessoa saiba manejar um 

computador, usar um tablet, usar a internet, criar um blog, usar um smartphones, no entanto 

essa não é a realidade da maioria de docentes que estudou em uma época onde as NTICs 

não fazia parte do cotidiano. E percebemos ainda que alguns docentes que estão se 

formando para o futuro, poucos estão sendo preparados para mudar essa realidade. 

Nesse sentido é fato e se faz necessário que o docente capacite-se para 

implantação das NTICs para o seu fazer pedagógico, pois compreendemos que ele é 

indispensável na aquisição do conhecimento dessa nova “sociedade da informação”. O 
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professor contemporâneo de História não é mais aquele que apenas transmite informações 

ao aluno, ele é o mediador no processo de aprendizagem escolar, pois uma pessoa não 

deixa de aprender quando transmite conhecimentos. Nesse sentido cita Parolin que: “O 

ensinante terá de promover um espaço educativo, que é objetivo e subjetivo, para que o 

aluno faça o devido investimento e obtenha o resultado esperado tanto pelos, quanto pela 

escola” (2010, p.110). 

Assim sendo, em uma sala de aula, o professor de História deve encarar as NTICs 

como ferramentas que irão enriquecer e oxigenar sua prática docente, transformando sua 

aula em um processo contínuo de informação, comunicação e pesquisa. Ele necessita ainda 

descobrir as competências dos alunos e motivá-los ao instruir-se, a tomar parte das aulas 

com pesquisa na qual as NTICs será usada entre eles. Nesse sentido observa Schmidt: 

 

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de 

trabalho necessárias; o saber-fazer bem, lançar os germes do histórico. Ele é 

responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos 

pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e 

reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, procurando 

transformar, em cada aula de história temas em problemáticas. (2002, p.57). 

 

Nessa perspectiva compreendemos o docente de história deve ensinar História a 

partir da problematização, dando condições aos discentes para que eles possam participar 

do processo do saber fazer, do construir a História e ainda aproximar-se de seus discentes 

de forma afetiva, criando um clima agradável para que os alunos sintam-se bem no 

ambiente escolar e tenham um aprendizado eficaz, lembrando que seus discentes têm uma 

história com altos e baixos, medos, problemas e desejos a realizar, ou seja, o aluno é um ser 

imperfeito, como todas as outras pessoas desse mundo contemporâneo, mas ele também 

tem enormes potencialidades a desenvolver. Como cita Freire, “Ensinar exige compreender 

que a educação é uma forma de intervenção no mundo” (2009, p.98).   
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É extraordinário quando o docente de História incentiva seus alunos a possuir 

uma boa iniciativa, o que é fundamental para um ativo saber. Ele também deve aguçar a 

curiosidade dos seus discentes para se que estes se preocupem com o que está acontecendo 

ao seu redor, promovendo debates sobre os mais variados assuntos: os problemas da rua, 

do bairro, de fatos políticos, sociais, dentre outros, despertando neles um desejo excessivo 

de cidadão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal Nº 8.069/1990, 

p.28), artigo 68, § 1°: “Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as 

exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 

prevalecem sobre o aspecto produtivo”. 

Sendo assim o docente necessita contemplar situações que possa promover nos 

discentes uma reflexão sobre a grande importância do aprendizado para o seu futuro e fazer 

com que eles compreendam que muito mais extraordinário é ter o conhecimento do que 

possuir bens materiais, uma vez que os bens materiais acabam-se, enquanto o 

conhecimento garante seu espaço no mercado competitivo e dura a vida inteira. O saber vai 

ser o elemento que vai tornar o sujeito diferente do seu semelhante, porque proporciona 

aos sujeitos individualidades conscientes e reflexivas acerca de determinadas situações do 

cotidiano de uma sociedade.  

Deste modo podemos perceber que as NTICs, ao serem incorporadas ao fazer 

historiográfico, acabam por nos trazerem novas reflexões acerca de como percebemos o 

nosso ofício no meio de tantas inovações. Novas formas de se pensar a História vão sendo 

apresentadas durante nossa experiência com essas novas ferramentas. 

 

EXPERIÊNCIAS DOCENTES NO USO DAS NTICS: RELATOS E HISTÓRIAS 

Até o momento debatemos sobre o que são NTICs, sobre as NTICs e a Educação, 

sobre as NTICs e o Ensino de História, sobre o Docente de Historia e as NTICs e sobre as 

NTICs no campo da História. Assim sendo entendemos que é fundamental um docente está 

devidamente preparado e atualizado para exercer suas funções e foi pensando nisso que 
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elaboramos um questionário, com perguntas abertas e fechadas, ao qual aplicamos com 

apenas 03 professores de História por motivo das escolas estaduais encontrarem-se em 

greve de quatro instituições escolares diferentes.  

Em uma proposta geral, ao mencionamos as NTICs como recurso didático, os 

professores não colocaram dificuldade quanto à utilização como metodologia de ensino. 

Todos ressaltaram que depende muito de cada professor utilizar-se ou não desses recursos. 

Do ponto de vista dos docentes, as NTICs são uma boa forma de educar. Para esses 

educadores, as NTICs pode superar o uso cansativo do livro didático. É sempre interessante 

lembrar que se necessita superar um ensino de História enfadonho e cansativo e procurar 

estudar a realidade do aluno tornando-se mais interessante. 

De acordo com os professores, ao serem perguntados Qual a relação que você 

faz entre NTICs, a Escola e a didática? Eles ressaltaram uma relação que requer envolvimento 

e compromisso por parte de todos que compõem a educação, e que a escola como 

instituição de ensino sistematizado é na verdade uma assimiladora e ao mesmo tempo uma 

transmissora do uso das NTICs, pois é sua missão inserir o educando nesse meio e no caso 

daquele que já conhecem ensiná-lo a fazer uso de forma adequada, pois sabemos que o 

jovem de hoje utiliza esse meio na grande maioria dos casos apenas para as redes sociais, 

enfatizaram ainda que o uso dessas tecnologias pode ser uma ferramenta didática para 

prender a atenção do aluno na sala de aula, independente de que conteúdo esteja sendo 

abordado e que a didática vai direcionar o trabalho escolar com o uso das NTICs. Em fim 

requer uma relação com envolvimento e compromisso por parte de todos que compõem a 

educação, pois pode ser algo muito bom para o processo de ensino, em uma sociedade 

cada vez mais tecnológica. Para isso é necessário, formação, investimento e 

responsabilidade para seu uso. Nesse sentido Selva Guimarães Fonseca afirma que: 
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Ao incorporar diferentes linguagens no processo de ensino de História, 

reconhecemos não só a estreita ligação entre saberes escolares e a vida 

social, mas também a necessidade de re (construirmos) nosso conceito de 

ensino e aprendizagem. (FONSECA, 2004, p. 149 – 156) 

 

Desse modo compreendemos que o docente de História deve ter o 

conhecimento e a compreensão que através das NTICs o aluno pode viajar e estudar pela 

força da imagética da rede de forma mais completa e atraente. Assim compreendemos que 

as NTICs como um recurso didático e pedagógico que pode melhorar o rendimento 

educacional dos alunos e também da escola.  

Em outra pergunta: Na sua graduação e/ou nas formações de professores você 

foi instigado a usar as NTICs em suas aulas? Comente. Alguns lembraram que durante a 

graduação essas NTICs, estavam surgindo no mercado, sendo assim tiveram que adequar-

se com o passar do tempo. Já no que se refere aos cursos de formação, ressaltaram que de 

certa forma ocorre um incentivo para esta finalidade, levando em consideração que o 

próprio sistema nos impõe essa pratica com a informatização dos dados, através do seeduc. 

Outros destacaram que sim, pois vivemos em um mundo tecnológico, e se nós professores 

não a levarmos de forma responsável para a sala de aula, corremos o risco de nossos alunos 

perderem o interesse pelas aulas, mesmo sabendo que geralmente a escola pública não 

dispõe de muitas NTICs, no entanto são estimulados a fazerem uso do que a escola dispõe. 

Conforme os docentes, as NTICs podem levar os alunos a fazer uma verdadeira 

viagem no tempo histórico, através de imagens, vídeos e etc. A atenção deles é direcionada 

para aquele tempo, no entanto é preciso ter cuidado com sistematização, para que não se 

torne uma mera exibição de vídeos ou coisa do tipo. Nesse sentido, menciona Parolin: “O 

ensinante terá de promover um espaço educativo, que é objetivo e subjetivo, para que o 

aluno faça o devido investimento e obtenha o resultado esperado tanto pelos, quanto pela 

escola” (2010, p.110). 
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 Quando perguntado aos docentes: Já trabalhou com as NTICs nas suas aulas de 

história? Quais? Fale dos ganhos e das dificuldades. Todos ressaltaram que sim, jogos de 

computador, gravação de vídeos, tv, celular, filme, data show, dentre outros, conforme eles 

a utilização desses recursos facilitou seus procedimentos e despertou mais atenção dos 

alunos, por ser novidade. Quanto aos ganhos e dificuldades ressaltaram que os ganhos são 

que os alunos fixam melhor os conteúdos, desperta mais atenção dos alunos, por ser 

novidade, produzem os textos, debatem o assunto, porem há algumas dificuldades como 

falta de espaço, calor, tempo para montar o equipamento, há precariedade na rede pública, 

dentre outros. Assim sendo é preciso salientar que não basta utilizar essas NTICs é preciso 

saber usa-las, elas não são apenas uma ferramenta didática ou metodológica, elas podem 

melhorar a aula de história, saindo um pouco do modelo tradicional ou positivista. 
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NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS MÉTODOS 

 

Hudson Lucas de Souza1082 

Danilo Martins do nascimento1083 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo hoje passa por uma intensa transformação, na qual as pessoas passam 

a ter acesso cada vez mais as TIC’s. As crianças em idade escolar também estão inseridas 

nessa estatística. Segundo a ANATEL existem cerca de 273,5 milhões de aparelhos celulares; 

Ainda sobre os dados, há cerca de 136 milhões de computadores em uso no Brasil, segundo 

a Fundação Getúlio Vargas. Esses dados mostram como os brasileiros estão com um maior 

poder de acesso a essas novas tecnologias, o que faz com que se mude o modo de vida no 

geral além de encurtar distâncias entre as pessoas. 

Dessa forma, devemos nos atentar para a postura dos alunos em sala de aula, as 

mudanças causadas pelo uso das chamadas TIC’s, que afeta a vida dos usuários. Isso reflete 

não só na vida social, mas em todo o resto, as mídias vendem esse estilo de vida a todo o 

momento, e há um padrão a ser seguido pelos consumidores, para que possam estar na 

moda ou simplesmente não ser um marginal. 

É notável o número de pessoas que utilizam aparelhos celulares no Brasil, isso se 

dá a um maior poder aquisitivo nos últimos anos. O nosso trabalho tenta enfocar esses 

aspectos para que assim o professor possa ter mais uma opção metodológica para dar a sua 

aula de forma satisfatória, e quando falamos satisfatória, não é em relação aos professores 

e sim ao aprendizado por parte dos alunos. 

Sabemos que há grandes dificuldades em relação à vida do professor em sala de 

aula: más condições de trabalho, de estrutura, de materiais; mas, tomemos agora uma 

                                                        
1082 Graduando no curso de História UFRN/CERES; bolsista do PIBID. Email: NINO.HUDSON@GMAIL.COM 
1083 Graduando no curso de História UFRN/CERES 
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dificuldade que se torna natural para alguns professores, esses que concluíram sua 

capacitação antes dos anos 80, e que ainda hoje atuam nas escolas públicas do nosso país, 

professores que não tem tempo ou disposição para aprender a controlar as novas mídias. 

Esses são os chamados “imigrantes digitais”, que aprenderam a não precisar de todas as 

tecnologias para sua vida.  

O nosso trabalho gira em torno dessa temática, ou seja, trabalhar uma 

metodologia se utilizando de um tipo especializado de recurso tecnológico para que o 

professor disponha de mais uma opção a ser utilizada em sala de aula, salvo algumas 

condições. 

 

OS RECEPTORES DA MENSAGEM 

Atentemos agora para os estudantes, são eles o motivo de nossa pesquisa. Por 

muitas vezes vemos o aluno reclamar de como as aulas de História são chatas, monótonas, 

sem graça, essa é uma realidade quando conversamos com alunos, principalmente alunos 

que frequentam o ensino básico. Poderíamos elencar alguns fatores que contribui para tal, 

mas por hora nos atentemos às metodologias a ao perfil desse estudante que nasceu no 

final da década de 90 e início dos anos 2000. 

Esses alunos nasceram em uma época que a comunicação se dá através de 

segundos, independente da distância, logo se tem uma pessoa que está acostumada a ter 

respostas rápidas e um pensamento e comportamento que foge aos padrões do século 

passado. O que muitas vezes acontece é que o universo do aluno não é levado em 

consideração pela escola, de forma geral, assim a aula se torna desinteressante; onde 

geralmente se fala de locais estranhos, pessoas desconhecidas em épocas distantes, e que 

segundo os alunos não tem importância nenhuma para a vida deles. 
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Esses estudantes são o que chamamos de “nativos digitais”1084 e se os “imigrantes  

digitais” são aqueles que nasceram antes das TIC’s ganharem força. Os primeiros são os 

alunos que nasceram na época digital, pós 1980, que crescem em meio a jogos eletrônicos, 

que tem um computador conectado à internet em casa, que tem um celular, também 

conectado à web, que tem uma TV com dezenas de canais dos mais variados, esses são os 

chamados “nativos digitais”. 

O fato de se ter o “controle da situação” sobre o que ver, o que fazer e como 

fazer é o que gera um descontentamento nas aulas de História, pois muitos professores 

ainda tem o hábito de não preparar aulas que saiam da rotina, eles ainda chegam e pedem 

que abram o livro, e todos os dias isso se repete, gerando uma insatisfação por parte dos 

alunos. Pode afirmar que se trata de um método acabado, pronto, ou seja, um método em 

que os alunos não podem interferir. E se cada vez mais os “‘nativos digitais’ estão menos 

passivos em relação a mensagem fechada à intervenção” (Silva, 2011), podemos afirmar que 

algo tem que ser pensado para, pelo menos, variar nas metodologias, e é o que tem feito 

os estudiosos. 

No século passado Paulo Freire afirmava que ‘A educação autêntica, repitamos, 

não se faz de ‘A’ para ‘B’ ou de ‘A’ sobre ‘B’, mas de ‘A’ com ‘B’, mediatizados pelo mundo’ 

(SILVA, 2012),  ou seja, a educação deve passar pelo aluno, não como algo pronto, mas no 

momento de construção do conhecimento; trata-se de um aluno co-criador da mensagem 

e levando em consideração sua experiência de vida, que seja algo que passe pelo mundo 

do aluno. Nesse caso, pode-se entender que o uso de novas tecnologias em sala de aula já 

é, ou deveria ser, uma realidade. 

Nesse caso, participar é, portanto, muito mais que responder “sim” ou “não”, é 

muito mais que escolher uma opção dada, participar é modificar, é interferir na mensagem. 

(SILVA, 2011), talvez assim os alunos se sintam parte do processo ensino-aprendizagem, 

                                                        
1084 Ver Fonseca 2012 
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participando na construção do conhecimento, não como sendo um receptáculo vazio, uma 

pagina em branco onde o professor deva (re) escrever, aquilo que se tem no livro didático. 

Não estamos querendo desmerecer o livro didático, pois, trata-se de uma boa 

ferramenta, quando bem trabalhado, o que estamos tentando mostrar é que a metodologia 

utilizada deve levar em conta o universo do aluno, e que nesse processo, o aluno seja co-

criador do seu próprio conhecimento. 

Não podemos mais enxergar o professor como detentor de todo o 

conhecimento, como sendo o dono do saber, o modo de agir deste profissional também 

modificou, sendo agora “aquele que dispõe teias, cria possibilidades de envolvimento, 

oferece ocasião e engendramentos, de agenciamentos e estimula a intervenção dos 

aprendizes como coautores da aprendizagem”. (SILVA, 2011). Desta maneira, o professor 

passa a ter a responsabilidade de, no mínimo, ter noções básicas de como o aluno se 

comporta, o que ele faz para se divertir, quais os passatempos, entre outros, para que assim 

o mesmo possa convocar o aluno a ser parte fundamental na construção do conhecimento. 

Nesse caso, tomo como nossas as palavras de Silva, “O professor passa a ter um novo 

desafio: modificar a comunicação no sentido da participação-intervenção, da 

bidirecionalidade-hibridação e da permutabilidade-potencialidade”. (SILVA, 2012). 

Como já afirmamos o perfil do aluno atualmente, está centrado em não ser 

estático, a participar cada vez mais no dia-dia, participar no sentido de interferir, então,  

 

Enquanto os alunos apresentam-se como novos espectadores, tendendo 

para uma postura menos passiva diante da emissão, quando aprendem a 

manipular imagens nas telas cada vez menos estáticas, os professores não 

sabem raciocinar senão na transmissão linear e separando emissão e 

recepção. (SILVA, 2012) 

 

 Em se tratando dos professores, alguns tendem a seguir o modelo linear da 

história, onde não se pode atropelar os conteúdos, deve-se seguir o padrão, e continuar do 

modo que não haja interrupções na aula.  
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Tem-se adotado por muitos professores o modelo de aluno padrão: aquele que 

fica calado, estático, olhando para frente, sem nenhum contato com outro aluno, o que vai 

de encontro com o modo de viver dos alunos, e o fato de se estar de “corpo presente” na 

aula não significa aprendizado por parte do estudante. 

Foi pensando nessas ponderações que articulamos um método que tentasse ir 

de encontro a uma forma que consideramos inadequada para os nossos dias. Um método 

que colocasse o aluno como sendo a peça principal para o funcionamento da aula, levando 

em conta sua forma de comunicação, diversão, passatempo; levando em conta ainda o uso 

das novas tecnologias, que são uma realidade presente na vida da maioria dos alunos em 

idade escolar. Pensamos em algo que colocasse o aluno como criador da mensagem, que 

para um bom funcionamento tente partir dos seus conhecimentos prévios. 

Esse método é o que podemos chamar de aula pelo “whatsapp”. Cabe ressaltar 

que se trata de um trabalho ainda em início, não testado em sala de aula de escola pública, 

ou outro tipo de sala de aula. De início, nossa ideia era utilizar uma ferramenta comum entre 

os estudantes, e que fosse algo ainda não utilizado, pelo menos em nossa região, dessa 

forma, pesamos no “whatsapp” como ferramenta, visto que se há algum trabalho que o 

utilize, é desconhecido por nós. 

A ideia partiu de uma oficina na aula de estágio supervisionado II, quando nos foi 

dada a missão de trabalhar isso em seminário, o qual tratasse do uso de metodologias, esse 

estava direcionado ao uso de novas tecnologias em sala de aula. Os motivos para 

escolhermos esse método já foram citados acima. 

Para não ficarmos só na teoria, pensamos em como demonstrá-lo para todos, e 

tendo em vista que não poderíamos ir para a sala de aula de alguma escola sem antes pensar 

criticamente a metodologia; criamos um grupo, com a participação de quatro pessoas (os 

autores deste artigo e mais dois participantes) todos alunos do curso de história da 

UFRN/CERES. Fomos a um local onde dispunha de internet com wi-fi, e começamos. Nesta, 
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que chamamos de “aula teste”, um dos participantes fazia o papel de professor, e os outros 

seriam os alunos, visto que seria uma simulação para vermos como funcionaria esse método. 

A escolha do “whatsapp” não foi atoa, visto que conhecíamos o aplicativo e todos 

já o utilizavam, sabíamos que no mesmo poderia trabalhar imagens, áudios, fotos, vídeos. 

Nossa “aula teste” se deu utilizando obras de arte de brasileiros e brasileiras. 

Primeiro o participante que chamaremos de “professor”, colocou um quadro de 

Tarsila do Amaral, “operários” 1933, e perguntou se alguém conhecia o autor, e qual o ano 

em que foi produzido, logo se teve resultado, o diálogo fluiu. Em seguida, foi pedido para 

que eles analisassem elementos do quadro: como expressões faciais e o plano de fundo; foi 

quando o professor revelou o ano do quadro, o que resultou na associação da imagem com 

o momento que o Brasil passava. Tratava-se de um momento de efervescência da indústria 

brasileira, o que logo foi associado à expressão facial, o descontentamento das condições 

de trabalho da época. Em outras palavras, a metodologia estava atendendo ao previsto. Se 

desejávamos a participação dos alunos e que partisse do seu universo e de seus 

conhecimentos prévios, a metodologia estava funcionando bem até o momento. 

Prosseguimos, foi colocada outra obra de Tarsila do Amaral, “Segunda classe” e 

foi pedido que relacionasse à primeira obra e também ao contexto histórico, visto que se 

tratava de uma obra contemporânea à outra, ainda assim a reação foi boa, com participação 

dos “alunos”, seja comentando, adicionando, perguntando. E assim, uma coisa foi puxando 

outras, logo percebemos várias vantagens como também desvantagens, que trabalharemos 

mais adiante. 

Vale salientar que não combinamos resultados, ou seja, tudo ocorreu 

naturalmente, até o ultimo instante que antecedia o início do teste não se sabia como iria 

proceder essa “aula teste”, muito menos que se trataria de uma aula pelo “whatsapp”  (com 

exceção do “professor”). Mesmo assim ocorreu bem. 

Esse teste foi importante para detectarmos algumas coisas a serem pensadas, 

como as vantagens, desvantagens, condições para que se ocorra algo desse tipo. Além do 
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mais, é preciso pensar em como adaptá-lo para o nível básico; na “aula teste” o “professor” 

sabia que se tratava de universitários, e que a carga de informações que um aluno de ensino 

superior tem, supõe-se, que seja maior de que a do aluno de ensino básico. 

 

VANTAGENS 

Como principal vantagem podemos citar que se trata de um aplicativo em que 

podem ser utilizados vídeos, no caso pequenos vídeos que tratem sobre o tema da aula, 

pequenos documentários e produções dos alunos sobre o conteúdo, visto que, o aparelho 

que suporta esse tipo de aplicativo dispõe de câmera. Outra forma de trabalhar vídeos é, 

por exemplo, quando se trabalha a historia da cidade, onde pode-se fazer uma rota 

mostrando os pontos históricos da cidade. 

Como já afirmamos, esse tipo de celular dispõe de câmera, logo se pode trabalhar 

com fotografias, tiradas pelo próprio aluno, assim como no caso de trabalhar patrimônio ou 

se for o caso, sítios arqueológicos da região ou ainda, pode-se trabalhar documentos 

históricos, fotografando-os e levando aos alunos. Também pode ser utilizadas obras de arte 

como foi o caso da “aula teste”.  

Nesse aplicativo ainda pode ser usado músicas, que seria utilizada, por exemplo, 

as canções que marcaram épocas, como na ditadura, ou na era Vargas. Trata-se de utilizar 

as músicas que contam a história de personagens e épocas. 

Cabe ressalvar que se trata de um aplicativo de compartilhamento de mídias, ao 

mesmo tempo em que se podem tirar suas próprias fotografias, imagens, vídeos e músicas, 

pode-se também importar da web. 

O aparelho que comporta esse tipo de aplicativo tem acesso à internet, ou seja, 

poderosa fonte de pesquisa: autores, sites, livros, revistas, blogs, isso tudo pode ser acessado 

ao mesmo tempo da aula. E se levarmos em conta Bittencourt “o importante, na 

aprendizagem conceitual, é que sejam estabelecidas as relações entre o que o aluno já sabe 

e o que é proposto externamente” (BITTENCOURT, 2011), desse modo o aluno pode 
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pesquisar e debater conceitos, visto que se usa bastante em História. A aula pode fluir de 

varias formas, não obedecendo a uma sequência linear. 

“Os alunos de outro lado” ao serem questionados segundo Caimi, “reivindicam um 

ensino mais significativo, articulado com sua experiência cotidiana, um professor ‘legal’, 

‘amigo’, menos autoritário, que lhes exija menos esforço de memorização e que faça da aula 

um momento agradável” (CAIMI, 2007). Trata-se de uma novidade, pode ser que atraia a 

atenção dos alunos e, com isso, a participação; imaginamos que essa metodologia, como 

sendo algo comum entre os alunos, mude a concepção que se tem do professor e da aula. 

O aluno que é acostumado ao livro didático, que tem uma sequencia linear de uma historia 

eurocêntrica, pode quebrar todos esses modelos, com tal aparelho, pois se pode partir de 

qualquer ponto e temporalidade. O aluno que é tímido pode participar mais das aulas, pois 

não se tem pessoas ali, tem-se o contato com a tela do celular, ele interage com o aparelho, 

o que pode desinibi-lo. 

Não se tem mais o modelo francês de organização da sala de aula, ou seja, as 

cadeiras em fileiras, uma atrás da outra, de forma que o aluno da frente dê as costas ao 

aluno de trás; o professor não exerce mais uma figura centralizadora, que fica a frente de 

toda a turma, que normalmente, estão todos concentrados no que diz o docente, sendo 

assim, o professor passa a ser visto equiparado aos alunos, não é visto como detentor do 

conhecimento. O “whatsapp” pode ser utilizado por qualquer idade em todos os níveis de 

escolaridade, inclusive em ensino à distancia, basta que se tenha o aparelho e o aplicativo. 

 

DESVANTAGENS 

Como nem tudo são flores, como principal desvantagem, podemos citar o 

contato que se perde entre professor e aluno, o contato humano, pois tudo passa a ser 

através da tela do aparelho, que pode ser utilizado em sala de aula ou a quilômetros de 

distância da sala de aula. 
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Outro fator importante é que para esse aplicativo funcionar, é necessário que se 

tenha acesso à internet, pois sem a mesma não dá para haver comunicação, e assim não se 

tem a aula. Além de estar conectado à rede, é preciso também que se tenha antena e que o 

sinal de internet seja compartilhado, para que assim todos possam ter acesso. E em se 

tratando da internet, a mesma janela que pode levar aos sites de pesquisa, pode levar 

também a outros endereços que não tenham relação com o que se está trabalhando na aula, 

ou seja, pode tirar totalmente a atenção do aluno em relação à aula. 

No caso de muitos participantes escrevendo e enviando arquivos ao mesmo 

tempo, fica muito difícil de compreender o que se está lendo, ou seja, muitas informações 

ao mesmo tempo pode tornar inviável a compreensão por parte de todos os participantes. 

Trata-se de um aparelho que não é distribuído como o livro didático, então no 

caso de algum aluno não dispor desta tecnologia ele pode se sentir excluído e insatisfeito. 

Esse método não foi pensado com o objetivo de excluir alunos que não tenham a capacidade 

de comprar certo aparelho, pelo contrário, foi pensado para inseri-los na aula. 

Ainda podem-se citar as regras das escolas, ou seja, algumas instituições de 

ensino proíbem a entrada de aparelhos celulares no recinto, principalmente em sala de aula, 

assim sendo, como pode algo ser proibido pelo regimento da instituição e ser utilizado em 

sala de aula? Deste modo ainda podemos nos perguntar, se essa metodologia for admitida 

como utilizável, como pode algo desse tipo ser proibido? São perguntas que tentaremos 

responder ao longo da pesquisa que se inicia. 

Se pensarmos esta metodologia para escolas públicas, muitas dessas não 

dispõem de internet, ou seja, se torna inviável, visto que, não se tem um dos elementos 

principais para que a aula ocorra se levarmos em conta a utilização desta metodologia. Além 

dessas, há outras colocações que só poderão ser identificadas depois de se tentar em sala 

de aula e com alunos do ensino básico, não afirmamos somente em relação às desvantagens, 

mas também vantagens. Essas são as que podem ser identificadas antes de ser executado 

em sala de aula. Como também é importante ressalvar que, já que se tratou de uma aula 
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teste, pode acontecer de retirarmos algumas das questões tratadas, diminuir as vantagens 

e desvantagens, afinal, reafirmando, não testamos em sala de aula e também não testamos 

com alunos de ensino básico. Só depois de executada em sala poderemos ter uma base 

sólida para afirmarmos se é viável ou não trabalhar este tipo de metodologia. 

 

ORIENTAÇÕES 

Levando em consideração as vantagens e desvantagens, tratamos de enumerar 

algumas orientações para que o professor tenha essa metodologia como opção. A primeira: 

podemos citar que se faça grupos de até cinco pessoas, assim não se terá algo difícil de 

compreender quando todos falarem ao mesmo tempo, além do mais, esses grupos podem 

tratar de temáticas diferentes sobre a mesma época. Em se tratando de historia da arte, cada 

grupo pode ficar responsável por um movimento artístico: impressionismo, expressionismo, 

naturalismo, arte moderna, entre outros. No caso de trabalhar a ditadura, algum grupo pode 

ficar responsável para tratar sobre os principais nomes; outro com o exílio, outro com a 

política e outro com a produção artística da época. 

Levando em consideração o conhecimento que temos sobre outras disciplinas, 

cabe ressalvar que não é muito, podemos afirmar que pode ser usado em outras áreas, 

pensamos a história por causa de nossa formação. Ainda pode ser utilizado de modo 

interdisciplinar, relacionando assuntos que são comuns a diferentes disciplinas, passamos a 

citar o nosso exemplo, visto que somos historiadores, trabalhar História e Geografia, levando 

em consideração que historia se dá num tempo e espaço. 

Os professores não devem se ater apenas a esse método, se for o caso, pois se 

tornará monótono, utilize-o com intervalos de tempo consideráveis. Sendo assim, a aula 

passa a ser dinâmica e variada, de modo a chamar a atenção do aluno para que todos os 

dias o conhecimento seja construído de várias formas. Ao utilizar esse método é necessário 

que se faça um diário de classe e reveja novas formas de melhorá-lo, pois se trata de algo 

em construção, e dessa forma, o nosso trabalho não tem todas as respostas. Diferentes 
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públicos reagem de diferentes formas; pode ser que o resultado obtido em determinada 

região, escola e público seja diferente de outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso trabalho está em início, e o nosso objetivo é oferecer ao professor mais 

uma oportunidade de mudar sua aula, isso é claro se for o caso, vale lembrar também que 

não estamos afirmando que esse seja o método que irá mudar o ensino no Brasil, até por 

que nem foi testado efetivamente. Este trabalho é um esboço pensado para que novos e 

velhos professores disponham de, pelo menos, mais um norte em relação a novas 

tecnologias em sala de aula, visto que já se trabalha com cinema, músicas, HQ, entre outros. 

Além do mais  

Esta metodologia foi pensada também levando em consideração a necessidade 

da participação dos alunos na construção do próprio conhecimento, como sendo coautores 

do aprendizado onde “o receptor não está mais em posição de recepção clássica, é 

convidado à livre criação, e a mensagem ganha sentido sob sua intervenção”. (SILVA, 2011). 

É tratar da mensagem como sendo produzida com os alunos, algo que vai contra a antiga 

concepção de que o professor detém todo o conhecimento e é dono dele. 

Também pensamos esse trabalho para que o professor não seja mecanizado, que 

está ali todos os dias a realizar aquilo para o qual foi programado, como sendo robôs em 

montadoras de automóveis. O professor deve, primeiramente, rever como foi sua formação 

e a partir daí pensar como será a formação que ele ministrará aos seus alunos. 

Esse método de aula pode ser que não seja aprovado, ou não esteja bem 

articulado, ou que não tenha atingido seus objetivos, mas temos a certeza de que estamos 

pensando formas metodológicas que saiam do senso comum. 

Faltam-nos muitas respostas que só poderão ser encontradas com o andar da 

pesquisa, e levando em conta que a formação do professor não é como receita de bolo, esse 
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trabalho deve ser somado à tentativa de melhorar nossa prática educativa, tomando essa 

metodologia como exemplo para nossa formação. 

Talvez não se tenha sucesso com esse aplicativo, pois o mesmo não foi pensado 

para ser utilizado academicamente, e sim como meio de comunicação, mas esse pode ser o 

primeiro passo para se pensar em algo direcionado para ser usado em sala de aula 

juntamente com um aparelho específico. E como atualmente tudo gira em torno da 

tecnologia, talvez não tenhamos só livros pesados, com muitas páginas em papel, podendo 

isso ser somado a essas ideias de usos de novas tecnologias em sala de aula, aprimorando 

a ideia do hipertexto. 

É importante lembrar que em nenhum momento estamos afirmando que o 

professor deve abandonar todas as suas metodologias, que essa seja usada todos os dias.  

O professor tem o poder de escolha e saberá colocar as vantagens e desvantagens em uma 

balança e ver se esta metodologia é adequada ao seu ambiente de trabalho como também 

ao público; bem como esta metodologia não está acabada, o professor poderá melhorá-la 

e adequá-la para diferentes situações. 

Essa foi a primeira fase do nosso trabalho, pretendemos seguir em frente com 

essa temática. Partimos da ideia, propriamente dita, onde se pensou os alicerces para 

edificar, se for o caso, nova metodologia centrada no uso de aplicativos de comunicação. 
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A FAMÍLIA ESCRAVA E O DESMORONAMENTO 

DO SISTEMA ESCRAVISTA NA COMARCA DO PRÍNCIPE 
 

Ariane de Medeiros Pereira1085 

 

A historiografia discutida nos anos de 1960 e 19701086 foi responsável pela extinção, 

de uma vez, dos princípios da brandura e benevolência do sistema escravista do Brasil. Por 

outro lado, esta tirava qualquer possibilidade de formação de uma família escrava, pois seu 

entendimento era que os cativos não possuíam normas e nexos sociais o que impossibilitava 

a aglutinação de pessoas na vida privada (SLENES, 1999, p. 28). 

 A inserção do pensamento sobre a constituição da família escrava ganharia contornos 

a partir da década de 1980, quando estudiosos, como, por exemplo, Stuart Schwartz (1987) 

notificaram a possibilidade da constituição da família escrava para as regiões de grandes 

plantações, como era o caso, do sul do Brasil. Atualmente o debate sobre a constituição da 

família escrava encontra-se consolidado1087, dado vista as novas fontes discutidas pelos 

                                                        
1085 Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
1086 Os principais estudiosos contrários ao pensamento freyriano foram Otávio Ianni, Emilía Viotti da Costa e 

Fernando Henrique Cardoso para estes a escravidão é a pedra balizar do processo de acumulação do capital 

e que a violência era ponto primordial para a obtenção da produtividade. Assim, o cativo seria, apenas, um 

uma coisa comercializável, destituído de ação autonômica (QUEIROZ, 1998, p. 106-107). 
1087SLENES, 1987; SCHWARTZ, 1987; GORENDER, 1990; FLORENTINO, GOÉS, 1997, entre outros, MACHADO, 

2008. 
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estudiosos sobre o assunto. No entanto, o estudo sobre a família escrava em regiões do 

interior sertanejo – com luz em documentação serial (fontes paroquiais, cartórios, judiciais e 

censitárias - ainda merece uma discussão efetiva na qual a experiência da família em seu 

cotidiano seja analisada.  

 A família escrava variou em tamanho e desenvolvimento dependendo da lógica 

escravista na qual era empregada em cada região com sua realidade, ou seja, variou 

conforme a economia e demografia de cada escravaria e conforme a ação senhorial. Temos 

que deixar claro, que a família cativa era complexa, aquela era gestada na confluência de 

uma forma extensa que englobava não somente a constituição de pais, mães e filhos, mas 

as fronteiras eram alargadas considerando os laços intricados, como por exemplo, de 

compadrios, linhagens (CASTRO, 1995). 

 No caso entendemos a família escrava pelo viés e concepção que Slenes (1999) 

analisou e discutia o papel da instituição familiar na qual os cativos são compreendidos 

enquanto agentes históricos que contestaram o poder senhorial de todas as formas. Neste 

caso, a família escrava em vez de ser analisada como uma forma que os senhores gestaram 

para obter paz nas senzalas1088, a compreendemos pela lente da construção de solidariedade 

entre os semelhantes que contribuiu para a desagregação do sistema escravista. 

 Nesse texto, particularmente, procuraremos entender de que forma a família escrava 

encontrou meios para negociar sua liberdade na Comarca do Príncipe, ou seja, 

problematizaremos de que forma a Lei de 1871 contribuiu para o solapamento do sistema 

escravista pelo viés da família escrava. 

 

 

 

                                                        
1088 Florentino e Góes entendem que a família escrava foi um meio pelo qual o senhor obteve paz na senzala, 

pois os escravos ficavam mais presos ao sistema escravista e com uma família as chances de fugas eram 

minadas (FLORENTINO, GÓES, 1997). 
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 A ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA ESCRAVA NA COMARCA DO PRÍNCIPE  

A família escrava era uma forma encontrada pelos cativos de reorganizarem sua vida, 

as relações pessoais e estabeleceram laços afetivos econômicos que haviam sido desfeitos 

quando aqueles entraram na diáspora. Havia a clara possibilidade dos cativos 

experimentarem o cotidiano familiar e até mesmo transgeracional a partir das uniões e seus 

desdobramentos. Além do mais, os escravos por meio da constituição da família 

encontravam nela o meio para atingir a liberdade, por meio dos laços criados com homens 

livres e formas para suportar a vivência no cativeiro. 

 As uniões escravas estavam para além de um matrimônio entre escravos de uma 

mesma escravaria, ao escravo – dependendo de cada senhor – foi permitido que estes se 

casassem com os escravos de outros senhores e até mesmo com pessoas livres. As uniões 

poderiam se efetuar a partir do casamento religioso ou por meio das uniões consensuais 

(MATTOSO, 2003, p. 127). 

Documentos cartorários, os inventários das ribeiras do Seridó, fazem-nos crer que os 

escravos formavam sua família não somente através da união sacramentada pela Igreja. 

Existiam as uniões consensuais que ocorriam entre os escravos de senhores diferentes, ou, 

mesmo entre os cativos e os forros. Assim, era possível encontrar pais libertos e o restante 

da família ainda na condição de cativos (LOPES, 2011, p. 96). O que nos faz pensar que existia 

uma ameaça sempre presente na desagregação familiar, como por exemplo, por meio da 

venda, considerando que os casamentos não eram sacramentados. 

Por meio dos dados do Censo de 1872 foi possível verificar que na Cidade do Príncipe 

haviam casamentos oficializados, mesmo em uma área que havia limites existentes para a 

formação da família escrava – venda de cativos, poucos escravos – aquela esteve presente. 

No entanto, o que temos de salientar como era de se esperar foi que o coeficiente de 

casamentos era baixo, como podemos verificar na tabela a seguir:  
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Tabela 05 - Casamentos de livres/escravos na Cidade do Príncipe – 1872 

Fonte: PEREIRA, Ariane de Medeiros. Escravos em ação na Comarca do Príncipe – Província do Rio Grande do 

Norte (1870-1888). p. 92. 

 

 Com base nos dados apresentados anteriormente, podemos fazer algumas 

considerações sobre o estado civil dos escravos da Cidade do Príncipe. Em uma população 

escrava de 1.278 escravos, existia a presença de 48 indivíduos casados, mesmo em face do 

tráfico interprovincial e da venda constante de escravos. Se formos pensar do ponto de vista 

do matrimônio sacramentado pela Igreja, não podemos avaliar se estes estavam inseridos 

nesta categoria, dado que o Censo de 1872 captou os casados e não o casamento. Assim, 

esses 48 casados poderiam advir tanto do sacramento da Igreja quanto das uniões 

consensuais. Além do mais, esse dado não expressa a constituição de famílias escravas que 

poderiam ser bem mais, considerando que havia sempre a possibilidade de uniões não 

sacramentadas e de filhos de mães solteiras vivendo junto.  

 Se analisarmos os 48 casados do ponto de vista da Lei de 18691089, em que ficou 

proibida a venda da família escrava a partir desse ano, torna-se expressiva o número de 

casados, haja vista que havia a proibição para a venda de um membro, mas caso a família 

fosse vendida inteiramente não havia nenhuma contradição com a lei. Não é impensado 

ainda que com a proibição da venda de membros da família escrava, após o ano de 1869, 

os senhores viessem a resistir à formação da família escrava. 

                                                        
1089 O Decreto nº 1.695, de 15 de Setembro de 1869 determinou em seu artigo segundo que: "Em todas as 

vendas de escravos, ou sejão particulares ou judiciaes, é prohibido, sob pena de nullidade, separar o marido 

da mulher, o filho do pai ou mãi, salvo sendo os filhos maiores de 15 annos". Disponivel em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1695-15-setembro-1869-552474-

publicacaooriginal-69771-pl.html. Acesso: 08 Set. 2014. 

Categoria 

 

Livres 

 

Escravos 

 

 

Total Estado civil Homens Mulheres Soma Homens Mulheres Soma 

Solteiro 3.756 3.516 7.272 630 598 1.228 8.500 

Casado 1.276 1.248 2.524 27 21 48 2.572 

Viúvo 809 711 1.520 1 1 2 1.522 

Total 

Almas 5.841 5.475 11.316 658 620 1.278 12.594 
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 A situação que se configurou na Comarca do Príncipe foi que mesmo com a Lei de 

1869 os senhores recorreram à justiça para obter a licença de venda de escravos, mesmo 

que fosse de toda a família, a necessidade que os proprietários alegavam era tamanha para 

a venda que não se sentiam inibidos de vender toda uma família escrava. 

 No dia 2 de janeiro do ano de 1878, na Cidade do Jardim, Comarca do Príncipe, veio 

o senhor Anacleto Alves dos Santos, tutor “nato” de seus filhos memores – Manoel e 

Francisca -, por meio de uma petição, solicitar ao Juiz de Órfãos Suplente da citada Comarca, 

para que fosse dada a autorização ao suplicante para vender a escrava Martildes e seus filhos 

- Ignacia e Caetano - pertencentes aos citados menores. O tutor alegava que não tinha 

outros bens de pronta venda e que necessitando do dinheiro não via outra saída a não ser 

a venda dos cativos, por isso pedia ao Juiz que lhes concedesse a autorização para a venda 

dos cativos para outro lugar, pois na Comarca do Príncipe não existia quem tivesse recurso 

para empregar em escravo1090. Segundo o que nos consta da documentação o Juiz não fez 

nenhuma objeção e procedeu a licença de venda.  

O que se verifica a partir deste caso era que o curador geral dos órfãos o senhor “José 

Jeronymo d´Azevedo” não fez nenhuma objeção pela venda da família escrava, seu parecer 

foi curto e sucinto ao afirmar: “nada tenho a oppor”. Se era pelo fato da venda ser com todos 

os membros da família e no caso a lei permitia não se deteve a explicar, apenas concedeu a 

licença de venda. Considerando o ano – 1879 – podemos pensar em algumas questões, a lei 

de 1871 proibia a separação tanto da mãe quanto do filho escravo antes dos 12 anos. A 

solicitação de venda ao juiz poderia advir dessa lei, pois os cativos poderiam ainda não ter 

atingido a idade limite para a negociação ou da eficácia no cumprimento da Lei de 1871. 

Fato é que o tutor conseguiu a venda da família escrava. 

 No mesmo ano encontramos outro caso similar de solicitação de venda ao Juiz de 

Órfãos da Cidade do jardim. O senhor Francisco Marcelino Bizerra veio em nome de seu 

                                                        
1090 LABORDOC/FCC/1ºCJ/M:2981/Cx:444/1878. 
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cunhado o senhor Antonio Bezerra da Ressurreição, solicitar ao Juiz de Órfãos da Comarca 

do Príncipe que embargasse os bens de seu cunhado que possuía apenas a escrava Vicencia 

com cinco crias, dentre as quais, apenas “Benevomita [?]” tinha atingido a idade legal para 

ser separada de sua mãe. E seu cunhado a vendeu no lugar denominado “Espirito Sancto” a 

Manoel Candido de Macêdo. A questão não era que Francisco Marcelino Bizerra quisesse 

proteger a família escrava de uma separação, mas era o medo de seu cunhado dissipar o 

restante da família cativa, pois "tem perdido a regra, as norma de conducta prescripta pela 

Moral e as leis civis, dissipando o q. possuem sem tempo, medo, e termo não tendo maes 

q. dessipar". Na verdade o que de fato o senhor Francisco Marcelino Bizerra prezava era 

pelos bens - os cativos - de sua irmã e de seus sobrinhos. Assim, procurava privar Antonio 

Bezerra da Ressurreição de seus poderes de proprietário da família escrava e anular a venda 

feita da escrava “Benevomita [?]”. No entanto, o Juiz proferiu a seguinte sentença:  

 

Julgo provado o dedusido na Petição af. segundo os depoimentos cobestes 

das duas testemunhas qualificadas pelo que [ilegível] a Antonio Biserra da 

Ressurreição da administração de seus bens visto estar provado 

suficientemente que gasta e consome desordenadamente a sua fasenda com 

cujo procedimentos offende gravemente nas sommente os interesses 

privados seus e de sua família, como tambem as da sociedade, cujas leis 

preseruvem a norma de deveres que cada membro para um fim prospero e 

lucroso da communhão ou de todos os associados. Portanto privando o 

justificado como o privo e arredo d´Administração dos mesmos seus bens 

lhe dou um curador que nomeio o Capm  Francisco Marcellino Beserra a qm 

mando que se notifique para receber juramento a fim de que d´elle em diante 

cure e administre os bens do justificado, recebendo os pos inventarios, o qual 

só o direito despenca quando a propria mulher do prodigo ou furioso e 

nomeada a curadoura, e mando finalmente que seja affixados Editais nos 

lugares públicos visto que nesta Cidade não existe jornal que publique a 

presente enterdição a fim di que ninguem mais faça contracto algum com o 

justificado sob pena de ser o mesmo encontrado imito e nullo. Tendo esta 

por publicada em mão do escrivão. Cidade do Jardim 7 de outubro de 1878. 

Manoel Vieira de Medeiros 
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Pela sentença do Juiz é notório que em nenhum momento houve a revogação da 

venda da escrava “Benevomita [?]” ou alegação do justificante de que a dita escrava estava 

sob a Lei de 1871 e que, portanto, não poderia ser vendida. Apenas foi feita inferência a Lei 

de 1871 que proibia a separação de mães cativas de sues filhos antes de 12 anos. Fato que 

beneficiou a mulher e os filhos de Antonio Bezerra da Ressurreição, considerando que se os 

outros escravos não tivessem idade inferior a 12 anos teriam sido vendidos sem contestação 

judicial. A decisão judicial era em favor dos bens senhoriais da esposa e dos filhos do senhor 

Bezerra da Ressureição que não pensaria duas vezes em se desfazer de seus bens. O que 

verificamos dessa situação é que havia leis que procuravam proteger a família escrava, mas 

nem sempre esta era cumprida. O nosso próximo tópico tem como finalidade discutir a lei 

de 1831 e suas consequências para o sistema escravista da Comarca do Príncipe. 

 

A LEI DE 1831 E A FAMÍLIA ESCRAVA NA COMARCA DO PRÍNCIPE  

A Lei de 1831 em primeiro lugar deve ser discutida a nível da política imperial do 

Brasil, ou seja, a citada lei foi uma resposta do governo do Brasil as pressões que a Inglaterra 

vinha fazendo para que fosse extinta o tráfico transatlântico. Na verdade o Brasil nunca teve 

a intenção de fazer com que esta lei fosse cumprida, daí, a expressão “para inglês ver”, 

considerando que essa lei nasceu “letra morta”, haja vista que entre 1831 e 1850 cerca de 

760 mil africanos entraram no Brasil ilegalmente e permaneceram debaixo das vistas grossas 

do governo (AZEVEDO, 2007, p. 247). 

 Com todos esses cativos que vieram para o Brasil de forma ilegal e aqui 

permaneceram como se fossem cativos, não é inimaginável que anos mais tarde com a ação 

abolicionista essa questão da lei viesse à tona com suas consequências. Com o processo de 

desmonte do sistema escravista que se firmou a partir dos anos de 1870, as discussões sobre 

a ilegalidade do cativeiro proveniente da Lei de 1831 se avivaram.  
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 Em São Paulo, nesse período, ganhou notoriedade nos tribunais à ação empreendida 

pelo rábula Luiz Gama1091 que imbuído do pensamento abolicionista se empenhou na busca 

da liberdade escrava por meio da lei. Uma das formas que o rábula utilizava era a alegação 

da ilegalidade do cativeiro proveniente da Lei de 1831. Ao passo que as ações de liberdade 

foram ganhando visibilidade no Império por meio das causas ganhas outros advogados 

foram aderindo à causa abolicionista, como por exemplo, Américo de Campos que em 

conjunto com Luiz Gama foi responsável por lutar pela liberdade desses cativos mantidos 

no cativeiro de modo ilegal (AZEVEDO, 2007, p. 255-263). 

 Situações de ilegalidade do cativeiro poderiam advir passados muitos anos após o 

ano de 1831. Esse foi um dos casos ocorrido no ano de 1874 na Província do Rio Grande do 

Norte, na qual, o Presidente João Capistrano Bandeira de Melo e Filho, endereçou uma 

consulta ao ministro da Justiça sobre a natureza da lei de 1831, pois havia uma ação de 

liberdade de cativos mantidos ilegalmente há 30 anos no engenho de um poderoso senhor 

da Província do Rio Grande do Norte. Entretanto, o referido Presidente optou por 

recomendar ao promotor público que promovesse a liberdade daqueles cativos o quanto 

antes (AZEVEDO, 2007, p. 265).  Por meio desse caso, é interessante percebemos as franjas 

do sistema escravista desta Província, fosse em face do movimento abolicionista ou das 

causas que estavam sendo ganhas, fato é que o Presidente Província estava a favor dos 

cativos e em detrimento do poder senhorial.  

 Se o Presidente da Província optou por ficar do “lado” dos cativos, por outro foi 

repreendido por sua decisão pelo parecer do Conselho que afirmava que a liberdade dos 

cativos seria uma irresponsabilidade do Presidente, pois era um sinal claro para extinção da 

escravidão dado ao número de cativos importados ilegalmente. Existiam claramente duas 

                                                        
1091 “Luiz Gonzaga Pinto da Gama na Bahia, em 1832, filho de africana, e foi vendido como escravo pelo pai 

aos 10 anos de idade, indo viver em São Paulo, onde serviu até os 18 anos, quando alforriou-se. Além de 

funcionário público e advogado autodidata, Luiz Gama foi também, poeta, jornalista, militante do Partido 

Republicano Paulista, maçom e abolicionista ferrenho. Morreu em 1882, vitima de diabetes” (AZEVEDO, 2007, 

p. 275).  



 

1125 

 

visões sobre a Lei de 1831, a primeira dizia respeito ao entendimento do Presidente João 

Capistrano Bandeira de Melo e Filho que considerava que se os cativos haviam entrados 

após 1831, aqueles deveriam ficar livres. Já o Conselho entendia que os responsáveis por 

aprender os cativos entrados ilegais no Brasil em 1831, não tinham feito, então, os negros 

eram cativos.  

 É inegável que a Lei de 1831 estava sendo usada para minar o poderio senhorial 

mesmo passado anos a fio. Neste caso, a alegação do cativeiro injusto poderia provir de um 

indivíduo, como também da família escrava, que adentraram os anos de 1870 percebendo 

que os cativos por meio da justiça estavam conseguindo a liberdade. A partir da nossa 

documentação foi possível encontrar a família escrava lutando por sua liberdade e 

recorrendo a Lei de 1831 para contestar o cativeiro.  

No dia 9 do mês de dezembro de 1877, o escrivão Antonio da Cunha, fez e autuou 

uma carta precatória citatória1092, por parte do Juiz Municipal da Comarca do Príncipe, o 

"Doutor Manoel Rodrigues da Cunha", para que fossem libertos os cativos da Finada "Dona 

Francisca Xavier de Vascocellos". Para a conquista da liberdade o curador alegava que: Luis, 

Lucas, Irgis, Lino Maria, Antonia, Inocencia, Sebastiana, Alexandre, João, Bertholera, Manoel, 

Vicente Bartholomeu e outros eram filhos naturais da africana Thereza que já havia falecido. 

Fato era que para os cativos serem considerados livres, o curador Targino Gomes Ferreira 

teria de provar que aqueles eram descendentes da "Africana de nação" - Thereza - que havia 

morrido em um cativeiro ilegal por ter sido trazida para o Brasil após a Lei de 18311093. 

 O curador imbuído do conhecimento das leis sobre a proibição do tráfico 

transatlântico optou por argumentar que a liberdade dos cativos estava garantida tanto pela 

                                                        
1092 Carta precatória é utilizada quando é quando um Juiz solicita algo a outro Juiz, sendo assim, é uma 

solicitação que um juiz (deprecante) envia a outro (deprecado) para citar/intimar o réu ou testemunha ao 

comparecimento dos autos. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/293732/carta-precatoria. 

Acesso em: 28 Fev.1014. 
1093 A carta precatória citatória encontra-se: LABORDOC/PD/VJ/Cx:437/1877. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/293732/carta-precatoria
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lei de 1831 quanto pela lei de 1850 ou pelo decreto de 18641094 que reforçava a proibição 

do tráfico e o direito de liberdade dos cativos. Essa estratégia do curador advinha da 

experiência que se gestava a partir de 1870 de que o tráfico entre continentes, após 1831, 

promovia a liberdade. Por outro lado os cativos não ficavam a margem do processo 

procuravam buscar auxílio à pessoa que viesse a ajudar em sua liberdade e acompanhavam 

de perto às questões jurídicas (SILVA, 2007, p. 313).  

 A nova estratégia utilizada pelo curador foi requerer ao Juiz responsável pelo caso, 

que expedisse um mandato de intimação convocando testemunhas que pudessem jurar 

sobre o caso. Foram arroladas 5 testemunhas da Comarca do Príncipe para deporem sobre 

o que sabiam do cativeiro dos tais cativos. Essa era uma artimanha utilizada pelos curadores 

para comprovar a ilegalidade do cativeiro, com o testemunho informado, com o número de 

matrícula poderia facilmente descobrir se os escravos eram descendentes da escrava 

Thereza (SILVA, 2007, p. 324-325).  

 Por nossa documentação, esta não nos permitiu saber se os cativos conquistaram a 

sua liberdade, mas dada ao ano da carta precatória e frente ao movimento abolicionista em 

todo o império podemos conjecturar que a liberdade dessa família escrava poderia ter sido 

alcançada. No entanto, pelo o que o documento nos permite podemos verificar a estratégia 

escrava desde conseguir um curador para representá-los, passando pelo conhecimento das 

ações de liberdade que vinham se efetuando no império e trazendo os cativos a liberdade. 

 A escolha dessa família escrava de somente ter ido aos tribunais no ano de 1877 

requer que pensemos no cálculo político que se configurou nessa época. Antes de 1870 os 

cativos também poderiam ter alegado a ilegalidade do cativeiro não o fizeram 

provavelmente porque o poder senhorial ainda ditava as regras na sociedade e nos fóruns 

judiciais. As circunstâncias que se instalaram – fim definitivo do tráfico transatlântico em 

                                                        
1094 A partir de 1864 o governo imperial lançou um decreto de lei que emancipou todos os africanos livres que 

estivesse a serviço do Império ou de particulares (MAMIGONIAN, 2006). 
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1850, movimento abolicionista efetivo, a Lei de 1871, a Lei de 1864 – após a segunda metade 

do século XIX favoreciam a reivindicação da liberdade escrava nos tribunais.  

 O meio jurídico era um campo de batalha constante entre a alegação da liberdade 

pelos cativos e a tentativa de se manter a propriedade pelo senhor. No entanto, era 

impossível que o judiciário não sofresse a pressão do movimento abolicionista e das leis 

imperiais que visaram à libertação de modo gradual dos cativos. Os requerimentos e queixas 

de um cativeiro injusto era frequente em todo o Brasil, mesmo que se tivesse passado 

décadas da ilegalidade 

  A questão é que por esta discussão verificamos que a Lei de 1831 estava em pleno 

vigor e servindo para a liberdade dos escravos na segunda metade do século XIX, mesmo 

passado várias décadas, além de ser um instrumento político de luta pela liberdade após os 

anos de 1870. A ação escrava para a conquista da tão sonhada alforria era indispensável, 

pois estes se encarregavam de criar uma rede de solidariedades que fosse capaz de 

comprovar a legalidade do cativeiro complementando os registros escritos. Ademais, os 

cativos contestaram seu cativeiro por meio de outras alegações empreendidas na justiça.  

 

QUE SE ABRAM AS PORTAS DOS TRIBUNAIS: HONORATA E A BUSCA PELA LIBERDADE 

 Os arquivos judiciais nos revelam inúmeras surpresas dos meandros do sistema 

escravista do Brasil. É notória a ação escrava por meio de ações de liberdade1095 para a 

conquista de liberdade alegando as mais diversas razões. Os cativos em seguida passavam 

a argumentar o porquê de sua liberdade, que não raro poderia advir da alegação de um 

cativeiro injusto por falta de matrícula escrava, do tráfico transatlântico, gozava de liberdade 

imperfeita ou nascerá de ventre livre, mas permanecia em cativeiro, os requerimentos e as 

causas eram diversos.   

                                                        
1095 “Uma ação de liberdade é iniciada quando, depois de receber um requerimento – assinado por qualquer 

pessoa livre, geralmente “a rogo” do escravo -, o juiz nomeia um curador ao escravo e ordena o seu depósito. 

Assim, feito o curador envia um requerimento (libelo cível) no qual expõe as razões pelas quais o pretendente 

requer a liberdade” (GRINBERG, 2008, p. 10). 
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 Questões de cativeiro injusto para família escrava não era uma realidade esporádica 

no sistema escravista, ao contrário era fatídico as ações de liberdade solicitadas à justiça em 

busca da liberdade. Por meio de nossa documentação também foi possível encontrar casos 

de família escrava alegando o cativeiro injusto, este é o caso da escrava Honorata.  

 Honorata nascera em 1847, sendo filha de Maria José, que neste período possuía 

liberdade imperfeita dado ao fato que quando Maria José morava com seu antigo senhor 

Manoel Caetano Pereira, detinha a posse de 18 a 20 cabeças de gado. Ao ser vendida para 

Manoel Monteiro Pereira, recebeu a escrava e seus bens e pagou a Manoel Caetano com o 

gado da cativa, aquela, a partir de então, ficava a gozar de meia liberdade – como reza ação 

de liberdade -1096. Neste caso, quando Honorata nasceu herdou de sua mãe, segundo o 

Direito Romano – “partus seguitur ventrem” – a condição de meia liberdade em procedência 

do ventre escravo. Em sua condição de cativa, anos mais tarde seu senhor Manoel Caetano 

lhe ofertou como dote ao seu genro Silvino Dantas Correia de Góes.  

Honorata não reconhecia seu cativeiro e alegava que este era injusto porque ao 

nascer sua mãe já possuía meia liberdade e Honorata por consequência. Na experiência que 

Honorata criou no cativeiro considerava-se livre, considerando que já havia trabalhado 

muitos anos para seu senhor. Neste caso, tanto ela quanto sua prole eram livres. Com este 

pensamento Honorata veio para o termo do Príncipe para solicitar a justiça sua liberdade e 

de seus filhos, para embasar sua justificativa de liberdade, recorreu a Lei de 28 de setembro 

de 1871. Uma questão nos chama atenção no pedido de liberdade de Honorata, de que 

forma a cativa iria se beneficiar da Lei de 1871? Primeiro ao nascer não proveio do ventre 

livre, não consta que a cativa tivesse bens que viesse a pagar por sua liberdade. Talvez essa 

fosse uma estratégia de seu advogado, o senhor Manoel José Fernandes que imbuído das 

discussões abolicionistas via claramente o poder da dita lei no solapamento do sistema 

                                                        
1096 LABORDOC/FCC/1ºCJ/AC/Cx: 167/M: 03/1874. 



 

1129 

 

escravista, no entanto, esta é apenas nossa suposição dado que a ação de liberdade nada 

nos revela. 

Como era de práxis nesses casos, o Juiz notificou o senhor da cativa para informar 

sobre a ação de liberdade e em seguida colocou Honorata e seus filhos – José, Manoel e 

Maria – em deposito na casa do senhor Antonio Pereira Monteiro e este com a 

responsabilidade de apresentar à cativa e os filhos quando a justiça requisitar. A partir daí, 

o curador e o advogado passaram a reunir provas e testemunhos que viesse a contribuir 

para a liberdade dos cativos. 

O grande esforço na ação de liberdade é para saber em que ano a mãe de Honorata, 

Maria José, havia sido libertada. Pelas testemunhas foram dito que a dita Maria José tinha 

conquistado sua liberdade imperfeita no ano de 1840/42 e que em posse de seu novo 

senhorio dispunha do sábado para realizar atividades econômicas que eram revertidas para 

o pecúlio escravo e que a dita cuja havia se esforçado muito e conseguido até mesmo 

possuir algum gado fêmea e 4 bois. Todo o pecúlio agariado seria utilizado no ano de 1863 

para sua alforria. É notório que o pecúlio escravo e o reconhecimento deste pelos senhores 

para a compra da liberdade na Comarca do Príncipe era um fato exercido antes mesmo da 

Lei de 1871 que determinava a posse e o uso desses aos cativos.  

Interessante foi o depoimento da segunda testemunha, o senhor Francisco Teixeira 

d´Oliveira – segundo o documento, pessoa reconhecida perante a sociedade -  que trouxe 

mais elementos para a se entender a luta escrava na Comarca do Príncipe, vejamos o que 

nos diz: 

Nascida Honorata Maria Jose, principiou a exigir de seo senhor carta 

liberdade para si e sua filha pela paga que havia feito com aquelles seos bens 

em 1841 depois com os quatros bois e mais gado de crear com que fiocu 

seo ex senhor Monteiro como confirmou seo filho Vanderlei a Francsico 

[ilegível] d´Oliveira testª nestes autos, e desde este tempo que seo ex senhor 

Monteiro principio a negar se, a ter[ilegível] della e a não fallar mais em 

liberdade, ate que casando sua filha com Silvino Dantas Correia de Gois dera 

lhe em dote a libertanda Honorata filha da referida Maria José, declarando 

e[ilegível]que não erão ambos seos cativos. Naquelle tempo a liberdade era 
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órfão e desproleligido (sic) nos centros dos sertões e principalmente nos 

limites, das duas Provincias onde se podia abafar  [ilegível]de ua mai – por 

ua filha como se gosos do mesmo tempo, toda [ilegível] de Maria Jose 

e[ilegível]e de sua filha era de (falle?) Todo aclamação era deprecada affim 

deceria se o tempo e nada de alforria em[ilegível]para si e sua 

filha[ilegível]ella sempre[ilegível] embalada muita[ilegível]esperança de 

liberdade, nem e a mais esqueceo se, [ilegível]deixou de faser suas tentativas 

ate se pode evadir para esta cidade em tão vila condusindo sua mesma 

filha1097. 

 

O que se depreende desse excerto é que a luta pela liberdade de Honorata já advinha 

de tempos pretérito, com sua mãe Maria José, e que mesmo aquela possuindo bens e tendo 

compro sua liberdade o seu senhor fazia vista grossas ao pedido de liberdade da mãe de 

Honorata, deixando ambas no cativeiro. Outra questão que sobressaia é que a inexistia de 

uma lei escrita nos anos de 1840 minava as chances das cativas recorrerem à justiça. 

Claramente vê-se o poder senhorial em todo o seu esplendor na primeira metade do século 

XIX, diferentemente do aconteceria após o ano de 1870. As suplicas de Maria José seriam 

abafadas até o ano de 1874, quando Honorata e sua mãe utilizando de sua experiência de 

cativeiro resolver fugir para a Comarca do Príncipe e continuar sua luta nos tribunais daquela 

Comarca.  

 O curador de Honorata, Antonio Alladin d´Araujo, além desses argumentos 

continuaria a elencar os motivos porque Honorata e seus filhos deveriam ser considerados 

livres. Contudo, Honorata parecia não contar com a sorte no dia 27 de dezembro o juiz 

interino de Direito, o senhor Gonçalves de Andrade, que a pouco havia chegado a Comarca 

do Príncipe, julgou nula a ação de liberdade, pois esta apresentava irregularidades e 

"defeitos substancias". Honorata intentaria uma nova ação no dia 18 de Março e recomeçaria 

todo o processo que se arrastaria por mais algum tempo na justiça com os devidos trâmites. 

 No dia 13 de junho de 1874 o Juiz expediria sua sentença, na qual considerava 

segundo as provas juntas que a mãe de Honorata, Maria José, realmente havia compro sua 

                                                        
1097 LABORDOC/FCC/1ºCJ/AC/Cx: 167/M: 03/1874. 
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liberdade no ano de 1863, no entanto, o efeito da liberdade não poderia ser retroativo a 

Honorata que havia nascido na década de 1840. Além do mais, alegou que a ação de 

liberdade encontrava-se irregular porque seu senhor morava no Termo da Paraíba do Norte 

e como tal a ação de liberdade deveria ter sido intentada naquela jurisdição. Contudo, 

Honorata poderia recorrer ao pleito de liberdade com uma nova ação na justiça da Paraíba 

do Norte. Fato é que, estrategicamente a parte representada pelo senhor de Honorata 

apelou no mesmo dia ao Tribunal das Relações de Fortaleza. 

 O tribunal das Relações de Fortaleza, no mês de agosto de 1874, se pronunciou 

prontamente a favor do bem senhorial e considerou que Honorata e seus filhos – Maria, 

José e Manoel eram legitimamente pertencentes ao senhor Silvino Dantas Correa de Goés 

e como tal devia ser levantado o depósito dos escravos e entregue ao dito senhor. Para 

tanto encarregou o Juiz Municipal da Comarca do príncipe que se cumprisse sua decisão 

que seguia em documentos junto para a dita Comarca1098. 

 Das ações de liberdade impetradas por Honorata nos chamam atenção algumas 

questões. Primeiro a cativa tinha discernimento do que considerava ser um cativeiro justo e 

injusto e de como agir para tentar conseguir sua liberdade por meio da lei1099, além da 

experiência de conquistar solidariedades de homens que tinham boa posição na sociedade 

do Príncipe como era o caso, do senhor Antonio Alladin de Araujo, Francisco Teixeira de 

Oliveira e de seu advogado Manoel José Fernandes, ver-se claramente aqui constituído uma 

rede de relações e solidariedades que foram gestadas na busca da liberdade da cativa e seus 

filhos.  

                                                        
1098 Carta de sentença cível, a favor de Silvino Danta Correa de Goés, contra a escrava Honorata e seus filhos. 

Ver: LABORDOC/FCC/1ºCJ/AC/Cx: 167/M: 03/1874. 
1099 Honorata tinha claramente entendimento que a leis após 1870 estava beneficiando os cativos na busca 

pela liberdade e foi justamente com esse conhecimento que a cativa intentou sua liberdade na Comarca do 

Príncipe. Recorrendo várias vezes com ações de liberdade, pois nem sempre se conquistava logo de primeiro 

momento a liberdade. Os cativos podiam, neste caso, recorrer da decisão judicial ao Supremo Tribunal (LIMA, 

2009, p. 309). 
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 Outro ponto que merece discussão é a estratégia senhorial utilizada nos anos de 

1870, não podendo exercer sua vontade senhorial, sem contar agora com os ditames da lei, 

os senhores aprenderam a lidar com a justiça e agirem por meio dela. Este foi o caso de 

Silvino Dantas Correa de Goés que verificando que poderia perder a posse de sua escrava e 

prole recorreu ao Tribunal Superior das Relações de Fortaleza, impedindo que a escrava 

requeresse outra ação de liberdade na Comarca do Príncipe, o que era de esperar, já que 

Honorata era incansável na luta pela liberdade. A tática utilizada por Silvino Góes era 

recorrente do mando senhorial, que entrava com um libelo contrário no Tribunal de Relações 

para cessar as ações de liberdade e com sorte manter a posse dos cativos (GRINBERG, 2008, 

p. 10). 

 No caso da ação de liberdade de Honorata o senhor acreditava em seu pleno poder 

sob os cativos, no caso, era melhor colocar um ponto final na ação e ter de volta seus braços 

cativos para o trabalho, já que os escravos até a decisão judicial continuam em depósito o 

que causava prejuízo no trabalho senhorial. O cálculo de Silvino Góes foi acertado e o 

Tribunal das Relações de Fortaleza reafirmou o seu poder senhorial sob Honorata e seus 

filhos. Ficaria Honorata para sempre em um cativeiro que considerava injusto? 

Honorata era uma cativa que já tinha discernimento das artimanhas do cativeiro e do 

que fazer para conquistar a liberdade. Se lembrarmos, Honorata, sua mãe e a prole haviam 

vindo para o Termo do Príncipe, por meio da fuga e esta foi à forma que Honorata encontrou 

para conseguir sua liberdade, já que os meios legais não promoveram os prazeres do mundo 

livre. 

 Honorata1100 conseguiu agenciar uma rede de solidariedade que a ajudou a fugir para 

a Província do Rio Grande do Norte. Era ano de 1876, quando a dita cativa fugira com a 

ajuda de seu tio Manoel e dos irmãos Pereira de Araújo – um Promotor e o outro 

                                                        
1100 Conseguimos encontrar um processo-crime que nos permitiu encontrar a escrava Honorata fugindo para 

a Província do Rio Grande do Norte. O processo encontra-se: LABORDOC/FCC/3CJ/SÉC.XIX/Nº060 – M: 

02/1876. 
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Comandante Superior -. Com tudo armado e agenciado, pois fugir em uma cidade pequena 

tornava-se difícil, mas não impossível quando se contava com o apoio de terceiros e mais 

gente de reconhecimento social, como era o caso dos irmãos citados. Honorata conseguiu 

seu objetivo, fugiu e conquistou sua liberdade, pois segundo a nossa documentação e até 

o que ela nos permite a escrava não foi capturada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Pelo que foi discutido, até agora, a família escrava longe de ser colocada como um 

meio que o senhor utilizou para conquistar “a paz nas senzalas”1101 (FLORENTINO, GÓES, 

1997) foi uma forma de resistência ao sistema escravista, no qual as solidariedades 

construídas ao longo do cativeiro serviram para a “luta” pela liberdade, fosse pelo meio legal 

ou mesmo criminoso. Além do mais, a partir de 1870, é notório a ação abolicionista e a 

pressão que estes fizeram para que a justiça fizesse valer o direito escrito que os escravos 

conquistaram diante de suas lutas pela liberdade escrava, assim, a Lei de 1871, a Lei de 1831 

e as demais leis, dente as quais, a Lei de 1869 foram essenciais para o solapamento do 

sistema escravista no Brasil. 
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AREIA-PB: ANALISANDO UMA “CIDADE NEGRA” 

 

Pedro Nicácio Souto1102 

 
A vida do campo e da cidade é móvel e presente: move-se 

ao longo do tempo, através da história de uma família e 

um povo; move-se em sentimentos e ideias, através de 

uma rede de relacionamentos e decisões.1103 

 

 Por meio de uma análise literária transladada por um viés marxista de conceber a 

realidade circundante, Raymond Williams, crítico literário inglês, ofereceu ao estudo das 

cidades essa obra de valor qualitativo considerável, cujo título “O campo e a cidade: na 

história e na literatura”, parece nos transpor a escrita de pensadores ingleses durante os 

séculos, fazendo com que estes dois lugares que, nos dias que correm, pareçam ser distintos 

por completo, mereçam ser analisados.  

 Nesta obra, a cidade surge como um lugar de manifestação eficiente do capitalismo, 

mesmo que não tenha surgido com este modo de produção; espaço de concretização da 

exploração do homem do campo, e, portanto, merecendo ser analisada conforme o faz em 

termos caros à escrita dos literatos. Mas, por ela ser temporal, e assim, histórica, também 

remete a outras formas de entendê-la, visto que seu tempo é móvel e não cessa, e as pessoas 

com seus mais profundos sentimentos em momentos históricos distintos as (re) significam, 

dando um caráter “novo” a esta que talvez seja a maior realização cultural da humanidade. 

Embora, o autor reconheça que esta só seja possível em meio às lutas sociais e de uma 

consciência coletiva. 

                                                        
1102 Membro do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Campina Grande, 

Campus de Campina Grande. Atualmente desenvolve pesquisas em torno dos “mundos do trabalho” vinculado 

a escravidão e o pós-abolição. Parte considerável deste artigo é fruto de considerações que temos 

desenvolvido em torno desta temática na cidade de Areia-PB no texto que será qualificado. E-mail: 

pedronicaciosouto@hotmail.com. 
1103 Ver: WILLIAMS: 1989, p. 19.  
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O nosso palco citadino é Areia-PB, sendo assim, está longe da Londres inglesa 

pensada pelo autor em apreço ou qualquer outra metrópole brasileira, seja ponto de vista 

habitacional, demográfico, das ideias ou ainda dos personagens e sua produção cultural 

variada, e por isso mesmo, deve ser questionada, problematizada, interrogada pelos meios 

indiciários do historiador capaz de revelar suas peculiaridades. Talvez o que mais as torna 

próximas seja o corolário que as envolve, a atuação do campo e da cidade, e as relações de 

interdependência que aparentemente estes setores atuam um sobre o outro. 

Cabe destacar ainda que, segundo Williams (1989), a maior parte dos países no século 

XIX era rural, e o Brasil se enquadrava perfeitamente a este perfil, pois fazia parte das nações 

que tinha certa “dependência” econômica, social e política (para não falarmos em cultural) 

do campo. Haja vista os imbricamentos entre o mundo rural e o urbano eram, neste 

momento histórico, pujantes. Destarte, seria praticamente impossível analisar uma cidadela, 

como Areia-PB de fins do século XIX e primeiras décadas do XX, sem levar em conta o forte 

vínculo que os personagens analisados desenvolviam em seus arredores, seja do ponto de 

vista econômico, social ou cultural. 

Assim, grife-se que o objetivo principal deste artigo é trazer à discussão uma forma 

de entender uma cidade alicerçada no trabalho e nas múltiplas dimensões sociais e culturais 

“tipicamente” negras. Suas ações individuais ou coletivas que permitem vislumbrarmos seu 

modo de vida mostrando as particularidades deste tema naquele período histórico em seu 

espaço citadino. Deste modo, evidenciamos algumas práticas que informam e dão 

densidade a “cidade negra” de Areia-PB.  

 É importante lembrar que “somente na década de 1980, uma área temática específica 

sobre Cidades ganha definição precisa como linha de pesquisa em programas de pós-

graduação na universidade brasileira...” BRESCIANNI, 2010: p. 243. A partir deste período 

muitos pesquisadores foram sendo estimulados a pensar a urbe brasileira por um viés 

historiográfico, levando-se em conta as mudanças culturais, as tramas e práticas político-
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econômicas e as relações e conflitos sociais, além das reformas urbanas e a chegada de 

equipamentos modernos impactando a vida dos munícipes, entre outros. 

 Nesse sentido, nem sempre esses estudos se fizeram presentes enquanto objeto de 

pesquisa historiográfica, essa ocorrência é fruto de mudanças historiográficas e teóricas no 

Brasil, que em grande medida, se deram na década de 1980. O Brasil já era urbano 

predominantemente nesse momento e, em grande medida, esse caráter citadino, teve base 

nos governos ditatoriais presentes no país (1964-1985) que fomentou o desenvolvimento 

desenfreado das cidades, gerando mudanças profundas nesse ambiente que recepcionou 

os migrantes da zona rural e propiciou várias “questões urbanas”; desigualdade social, 

problema de moradia, ampliação da criminalidade, falta de emprego, etç.,  que mesmo que 

não tenha nascedouro nesse momento histórico, tem aí parte considerável dos problemas 

enfrentados pelas cidades e seus munícipes atualmente.  

Esse cenário interferiu profundamente nos pesquisadores que passaram a tentar 

decifrar toda essa problemática. Do ponto de vista historiográfico - embora saibamos que 

esse ambiente atuou significativamente sobre outras ciências, tais como a geografia, 

antropologia, sociologia, etc. – muitas questões teóricas e, portanto, conceituais passam a 

surgir para dar conta dessa nova realidade, transformando esse espaço em objeto histórico. 

Daí o surgimento de linhas de pesquisa que tem na “História das Cidades” um campo novo 

em Programas de Pós-Graduação que vão se multiplicando no Brasil naquele contexto e a 

posteriori como o do Programa de Pós-Graduação em História da UFCG, campus de 

Campina Grande, que tem uma linha vinculada ao estudo das urbs brasileiras.  

Seguindo esta lógica, adotamos alguns princípios teóricos e postulados 

historiográficos que informam esse artigo, um deles faz referência à “cidade negra” que para 

Chalhoub:  

 

é o engendramento de um tecido de significados e de práticas sociais que 

politiza o cotidiano dos sujeitos históricos num sentido específico – isto é, no 

sentido da transformação de eventos aparentemente corriqueiros no 
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cotidiano das relações sociais na escravidão [e no pós-abolição] em 

acontecimentos políticos que fazem desmoronar os pilares da instituição do 

trabalho forçado. CHALHOUB, 1990: p. 186. (grifos nossos) 

 

Impetramos o princípio de que Areia-PB enquanto “cidade negra” evidenciou essa 

politização dos trabalhadores tanto na escravidão quanto de libertos e/ou livres no pós-

abolição, mostrando a ação politizada onde se percebia apenas feições de rotina, no 

trabalho ou fora dele, legando aspectos desse espaço citadino, que não é a Corte pensada 

pelo autor em apreço - em número de sujeitos (escravizados ou livres) ou de fábricas – mas 

que tem nas suas bases o trabalho escravo e negro enquanto componentes 

fundamentalmente basilares para a formação social, econômica e cultural da urbe 

supracitada.  

Para estudar a cidade, ainda hoje, temos dificuldades profundas no uso de critérios 

precisos para pensar os limites desse espaço urbano. Sendo assim, no estudo sobre Salvador 

do século XIX, Wilson Roberto de Mattos põe em cena noções de cidade – que, por sua vez, 

foram inspiradas em grande medida na historiadora Kátia Mattoso (1978), em duas 

possibilidades: 

 

A primeira, nomeada “Solução estreita”, toma por definição uma área 

relativamente contínua, provida de serviços urbanos básicos, propícia ao 

desenvolvimento das atividades de comércio e serviços e, ainda, considerada 

pela população como “a cidade” propriamente dita. A segunda, “Solução 

aberta”, nas palavras da autora ‘mais humana e menos legalista’, em que se 

substitui o grau de urbanização ‘pela infinita variedade de gestos diários que 

são os responsáveis pelas relações sociais, fundamentais à toda sociedade.’ 

MATTOS: 2008, p. 54. 

  

Devido o caráter rural bastante acentuado naquela sociedade, não é possível usar a primeira 

noção como alternativa para definir Areia-PB na passagem do século XIX para o XX. Daí 

nossa preferência, em consonância com os autores acima, por uma “Solução aberta”, que 

traga à baila personagens que, mesmo sendo do espaço rural, informam e dão densidade 
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ao que chamamos de cidade, pois em quase todo o país os vínculos entre o rural e o urbano 

são muito intensos no tempo em estudo, sendo quase impossível separar drasticamente 

essas noções espaciais. 

Assim, a produção cultural desenvolvida pelos escravos, ex-escravos e outros agentes 

trabalhadores é um importante componente para compreendermos quão múltipla foi à vida 

e dinâmica social que estes sujeitos desenvolveram em Areia-PB na passagem do século XIX 

para o início do XX. Muito embora nosso trabalho não se reduza a perceber apenas esta 

transição, pois tanto a escravidão como o pós-escravidão refletiu mudanças de vida, de 

comportamentos, sentimentos, valores, atitudes, etc. Contribuirá ainda para superar certas 

dicotomias que colocavam o trabalho livre e escravo separados radicalmente, bem como o 

formal e o informal, o urbano e o campestre. 

Muito embora existam noções críticas em torno do conceitos de cultura, em nossa 

abordagem procuramos enfocar a cultura enquanto “um processo (social e material) 

produtivo e de práticas específicas, e das “artes” como usos sociais dos meios materiais de 

produção...”. WILLIAMS, 2011: P. 332. Enquanto algo que se articula de forma profícua com 

a produção social e material inerente a vida humana. 

No mais, entendemos que não só de luta se desenvolve uma classe trabalhadora em 

seu processo formativo, mas também de relações de companheirismo e coletividade. Assim, 

para os autores BATALHA, FORTES e SILVA (2004): “devemos dar conta da diversidade das 

atitudes sociais de acordo com sua variabilidade no tempo, sem deixar de abordar também 

os mecanismos inte(g)rativos que dão forma e conteúdo a valores culturais compartilhados.” 

Portanto, entendemos que existe uma dinâmica inerente a classe dos trabalhadores que 

vivenciaram o cativeiro levando em conta o espaço e o tempo por eles vivido em nova fase 

de sua vida na condição de livres.1104 

                                                        
1104 Ler texto do Mike Savage, intitulado Classe e História do Trabalho, presente no Livro “Culturas de Classe”, 

onde o autor evidencia as instâncias do tempo e do espaço como fundamentais para entendermos o nosso 

objeto.  
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O PÓS-ABOLIÇÃO NA ESCRAVIDÃO: AÇÕES ESCRAVAS E DE LIBERTOS 

EM AREIA-PB 
 

Depois do ofício de Vossa Excelência de hoje datado em o 

qual pede-me informe sobre o fato da prisão do escravo 

Joaquim pertencente a João Manoel de Mello, tenho a 

informar que se apresentando em minha casa José Maria 

Cardoso de Mello pedindo-me auxílio da força policial 

para o fim de apreender três escravos seus que se achavam 

fugidos nesta cidade e na ausência de conhecimento de 

minha parte de se acharem ditos escravos em questão, e 

[sic] nada dizendo o dito José Maria, não fiz dúvida e dei 

auxílio pedido sabendo depois, de já efetuada a prisão de 

um dos escravos, que eles se achavam em depósito; é o 

que tenho a informar a Vossa Excelência a quem 

[Ilegível].1105 [grifo nosso] 

 

 Na noite do dia 30 de novembro de 1887 os escravos Joaquim, Manoel e Nicolau 

foram surpreendidos no sítio de Simão Patrício da Costa pela polícia e por José Maria 

Cardoso de Mello, filho de seu antigo proprietário, o senhor João Manoel de Mello. Queriam 

prender os escravos que se achavam em depósito, neste lugar, sob a autorização de seu 

depositário, Firmino José Alves da Costa. Ao perceberem a chegada da polícia, dois deles 

(Manoel e Nicolau) conseguiram evadir-se do local. Infelizmente, o outro não teve o mesmo 

êxito. O epílogo acima mostra a justificativa do delegado de polícia Candido Valente de 

Mello Lima ao Juiz Municipal, Dr. Alfredo Moreira Gomes, em 5 de dezembro de 1887. 

 Segundo o curador dos escravos, Rodolpho Pires de Mello, tal medida teria 

desrespeitado a lei e as autoridades: “a tal ponto que atravessou as ruas desta Cidade 

conduzindo o apreendido rigorosamente amarrado afrontando assim não só a lei como as 

autoridades...”, além de ter sido espancado na prisão. Afirma isso porque estando em 

                                                        
1105 Ver: Autuação da parte oficial e mais documentos juntos contra José Maria Cardoso de Mello. Arquivo do 

Fórum de Areia-PB. Infelizmente não é possível dizer a caixa, o número da pasta, ou algo do tipo que possa 

localizar exatamente o documento e fique a referência conforme o padrão da ABNT. As condições que se 

encontram tais documentos não condizem com o poder de história que deles emanam. O mesmo ocorrerá 

com outras petições. 
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depósito o antigo senhor judicialmente não tem poder algum em relação aos escravos 

enquanto o mesmo durar.  

 Feito o corpo de delito e nada constando que pudesse asseverar a causa em prol do 

escravo, o promotor público acabou por deixar de dar denúncia ao caso; primeiro, por não 

haver prejuízo para o depositário; segundo, como o cidadão agiu em conformidade com a 

polícia (mesmo esta não sabendo que estavam em depósito) não houve má fé, atuando sob 

a justiça preventiva; terceiro, não pareceu ao promotor, de modo efetivamente provado, que 

o filho do interessado soubesse do depósito; e por fim, para a autoridade, a demora já que 

estavam nessa disputa judicial desde agosto de 1887 e o fato se propagava sem resolução, 

a ação de José Maria pode ser considerada ilegal, mas não criminosa. Assim, encerrava-se a 

ação judiciária.  

Essa ação processual nos ajuda a desenvolver este artigo que trará à cena os 

trabalhadores negros (escravos ou livres) mostrando suas condições materiais de 

sobrevivência, tendo por mote a formação identitária dessa nova categoria de trabalhadores 

nas lutas e nas mais variadas formas de seu viver cotidiano; tudo isto por meio da análise 

dos jornais e algumas petições jurídicas em torno da busca pela liberdade nos momentos 

finais da escravidão e da igualdade social no pós-abolição.  

A justiça aliada a elite aristocrática local desqualificou os crimes contra Joaquim 

impetrados tanto no ato de prender quanto na prisão. Assim sendo, é perceptível a pouca 

credibilidade, ao que nos parece, dos escravos em relação àquela, pois dois dos escravos 

fugiram quando viram a polícia chegar e o outro não fugiu porque não teve possibilidade. 

A ação de resistência destes vislumbrada na fuga, consternados naquele momento porque 

estavam passando - haja vista o tempo que estavam em depósito sabiam perfeitamente os 

limites dos ex-senhores - em vez de aguardar e ir à busca de seus direitos judicialmente 

acharam melhor evadir-se em busca da liberdade que buscavam a todo custo, pois eles não 

pareciam “ceder a vez”; na verdade, traçavam sua vitória. Essa história revela as dimensões 

políticas da luta escrava em prol da liberdade. 
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Ao adentrarmos ao mundo da pesquisa acabamos por conhecer algumas situações 

extremas que são trazidas à tona pelas páginas do jornal Verdade. Uma delas tem por título 

“açoites” e diz o seguinte:  

 

O bárbaro costume de açoitar escravos estava tão enraizado entre nós, que 

confiados os escravocratas na impunidade dos crimes cometidos em outras 

épocas, continuam a açoitar os próprios libertos e ingênuos, havendo até 

quem use ainda troncos, carros, ganchos, peias de ferro e outros meios de 

tortura, como se tem verificado ultimamente. 1106 

 

O fato narrado foi publicado em 31 de março de 1888, portanto, para o momento 

que a escravidão em Areia passava não mais comportava o açoite como modo de coerção 

contra escravos. Difícil seria não pensar no quão cruel e desumano foi o regime da 

escravidão, as agruras do cativeiro revelam a precariedade nas formas de entender a 

situação daquele que está sendo açoitado. Lembra ainda o quanto que, ao que tudo indica, 

a justiça parecia obsoleta e não dava conta das relações entre senhor e escravos que 

vigorava no último ano da escravidão. Quando ainda não parecia mais possível alguém 

dominar pela força outrem, o fato ocorria escancaradamente. 

Usar esses instrumentos de aviltamento escravo em libertos e ingênuos acaba por 

mascarar ainda mais o ideário de liberdade que parte da elite da cidade de Areia almejava. 

Ora, como é possível numa cidade “libertária e progressista” haver semelhante caso? Além 

disso, constituía crime transformar ingênuos em propriedade ou ainda libertos que viviam o 

seu particular pós-abolição. Mesmo que continuassem nas fazendas de seus antigos 

senhores e, portanto, sob outros condicionamentos jurídicos, trabalhando por meação, 

como jornaleiro, etç. parte dos libertos sofreram consideravelmente. 

Entretanto, olhando às avessas, há em torno dessa notícia a possibilidade real de ação 

destes escravizados em se colocar contra as ações de mando destes senhores que não 

                                                        
1106 Verdade, Ano I, Nº I. 31/03/1888. Areia-PB. Disponível em: 

http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/diversos.html. Acesso: 21/07/2014. 

http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/diversos.html
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aceitavam ter seu poder questionado, seja por escravo, liberto ou ingênuo. Provavelmente 

o choque de interesses do patrão com as ideias do antigo escravo se digladiavam e exibiam 

ao mesmo tempo uma nova identidade ao liberto, que mesmo sofrendo as penas do senhor 

se colocava na condição de resistir aos desmandos do antigo senhor. 

Ter ciência deste fato nos fez lembrar das lutas empreendidas pelos escravos em 

busca de sua autonomia nesta mesma urbe. Como consta a petição do pardo Luís 1107, 

escravo de Maximiano José da Costa que vai a justiça provar que deve ser alforriado por 

meio de pecúlio que, por sua vez, se encontrava nas mãos de seu senhor que era morador 

do Tauá, termo de Areia. Seu curador foi o cidadão Firmino José Alves da Costa, abolicionista 

e, em 1888 escrivão do jury, como aponta o jornal Verdade em outras notícias. Este fato se 

deu em 11 de agosto de 1883.  Dois dias depois, na presença do Juiz de Órfãos, Dr. Alfredo 

Moreira Gomez, foi declarado por Maximiano que acordava com a quantia de 210$000 reis 

para alforriar Luís. Logo em seguida, a autoridade manda que seja feita a carta de alforria 

do ex-escravo.  

Não sabemos quais os destinos que tomou Luís. Se permaneceu na fazenda de seu 

antigo senhor sob outras condições de vida e trabalho ou foi morar na cidade, passando a 

trabalhar como jornaleiro; ou ainda é possível que tenha migrado para outra região, para 

outra urbe, pois é um momento em que rareava mão de obra nas fazendas. O fato é que 

sua luta pela liberdade não parecia ser tão facilitada pelo senhor, haja vista o mesmo teve 

que ir à justiça, quando poderia Maximiano de posse da indenização alforriá-lo 

imediatamente. Luís certamente representa os anseios de uma coletividade escrava que 

buscava a liberdade e após ela a igualdade, luta essa que não ficou restrita àquele tempo. 

Talvez tenha buscado apagar sua identidade escrava, mas numa sociedade escravocrata de 

então isso seria praticamente impossível. Os traços e as “heranças da escravidão” o 

                                                        
1107 Petição de Luís. Arquivo do Fórum de Areia-PB. Infelizmente não é possível verificar todos os itens para a 

devida referência conforme a ABNT. 
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marcariam para sempre e contribuiriam para a formação de uma classe trabalhadora livre, 

já acentuada nesse período na sobredita urbs. 

As notícias pululam nas edições dos jornais que pesquisamos. De todas elas, é 

possível que a mais feliz tenha sido a de um casamento entre libertos. A notícia segue na 

íntegra: 

No dia 1 do cadente pelas 6 horas da tarde, realizou-se na matriz desta 

cidade o casamento dos libertos João Pedro Gonçalves e Miquilina Adelina 

de Lima. A noiva foi a primeira que a esforços da “Emancipadora Areiense” 

recebeu no dia 21 de maio de 1881 das mãos de sua senhora D. Anna de 

Almeida, irmã do digno amigo e patrício Vigário Bastos sua carta de 

liberdade, em cuja casa conservou-se até o dia em que unida pelos laços 

sagrados do [sic] foi forçada a se retirar-se pelo braço de seu esposo. O 

noivo, foi escravo do Sr. Tenente Coronel Antonio José Gonçalves de Lima (já 

falecido) que achando-se liberto a bastantes anos aqui residiu sempre 

portando-se bem e merecendo por isso geral estima. O Casamento foi bem 

concorrido. Depois do ato, seguiram os noivos e convidados para a casa de 

residência do digno Vigário Bastos onde pelas [sic] da noite foi servido chá, 

depois [sic] e demais entregues aos prazeres da dança que terminou as duas 

horas da manhã. Aceitem os nossos sinceros [sic]. 1108  

 

 Para além da felicidade dos nubentes, a primeira questão que se coloca ao 

analisarmos esse noticiário é que “o Areiense” era solidário no quesito abolição ao “Verdade” 

e em 1888 até a abolição publicava concomitantemente a este. Em termos formais e de 

acordo com as imagens que o jornal quer passar aos leitores, o projeto político e filosófico 

do mesmo pode ser definido como progressista e evolucionista e assim a superação do 

cativeiro significa um passo importante em busca de uma nação “efetivamente civilizada”. 

Porém, ideologicamente esse periódico assevera um abolicionismo de cima para 

baixo, onde a liberdade não necessariamente apontaria para a igualdade social, onde tal 

projeto não possibilita a abertura da sociedade aos libertos. Basta observarmos o tratamento 

que esses sujeitos pós-emancipados passam a ter quando tem suas ações divulgadas no 

                                                        
1108 O Areiense, 07/04/1888. Areia-PB. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/diversos.html. 

Acesso: 21/07/2014.  

 

http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/diversos.html
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periódico ao diferir da lógica que informa esses editores, sendo tachados de pretos, 

vagabundos, negros, etc. Os escravos, portanto aparecem tutelados pelo jornal e pela 

Emancipadora1109 que incorporou o ideário de Joaquim Nabuco, que não previa reformas 

de base, havendo assim uma espécie de “liberdade pela liberdade”, sem maiores 

compromissos sociais.  

Ou ainda, como diria CHALHOUB (1990: p. 173) “Nabuco talvez se imaginasse um 

Messias, mas dispensava o acompanhamento do rebanho de fiéis em busca de salvação”.  A 

Daí o jargão legal “cujo ideal é anular a voz do escravo e falar por ele...” esquecendo que os 

negros “conseguiam impor pelo menos em parte certos direitos adquiridos e consagrados 

pelo costume...”. Na verdade, esses jornais defendiam a liberdade para a formação de 

trabalhadores livres voltados ao mercado de trabalho e não reformas sociais profundas em 

prol do fim das desigualdades sociais. Estes, assim deveriam ser incorporados à nova lógica 

que surge. 

As imagens que a notícia acima grifou acerca dos nubentes não dar conta da vida da 

maioria dos ex-escravos em seus particulares pós-abolições. São forjadas política e 

ideologicamente na ótica de certo abolicionismo do Sudeste brasileiro, que ressoou 

fortemente no pernambucano Joaquim Nabuco.  

A segunda questão que se coloca é a possibilidade da união de libertos, apontado 

para o surgimento de famílias egressas do cativeiro que possivelmente marcou o cenário 

urbano de Areia. O surgimento dessas famílias não era, portanto, uma realidade presente 

apenas nos grandes centros escravistas brasileiros, numa “aldeia” paraibana isto também se 

tornou uma realidade.  

A terceira questão faz referência ao uso do sobrenome do falecido senhor do noivo: 

o Gonçalves ficou com José Pedro e o Lima foi para sua noiva Miquiina Adelina. 

                                                        
1109 Além da ação dos jornais areienses, havia ainda uma associação que tinha por objetivo acabar com a 

escravidão na cidade, criada em 18 de dezembro de 1873, ou seja, antes mesmo da ação dos jornais 

abolicionistas. Trata-se da Emancipadora Areiense. Ver: Estatuto da Associação Emancipadora da Cidade 

d’Areia. Documentos Manuscritos – Período Imperial – Caixa – 058, ano - 1873. Arquivo Histórico da Paraíba.  
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Possivelmente, serviu para homenagear o senhor. Não sabemos se isto foi uma prática 

corrente no universo areiense, mas aponta para essa real possibilidade enquanto forma de 

se perceber como indivíduos livres naquela sociedade oitocentista. Era uma ação 

relativamente comum no universo escravista, foi praticado no recôncavo baiano, por 

exemplo, e em outras localidades brasileiras. Pode ser vista como uma forma de relativizar 

o passado escravista que, como sabemos, foi negado por parte dos ex-escravos se 

aproximando incessantemente do universo do homem livre, nada mais apropriado do que 

adotar um sobrenome, mesmo que este venha do antigo senhor.  

A quarta subjaz o universo do casamento naquele período histórico. Casar significava 

para os nubentes certo status. Se colocar no mundo como casado era algo que nem todo 

branco conseguia, ainda mais com todos os trâmites da igreja. O que nos leva a crer que foi 

algo pensado por eles, foi articulado na paróquia com o vigário Bastos, irmão da ex-senhora 

de Miquilina. Certamente, a maior parte dos egressos do cativeiro, não teve tamanho 

apadrinhamento, dado que a própria festa foi na casa do pároco que permitiu, inclusive, a 

dança até altas horas da madrugada. Talvez o fato de terem sido bons trabalhadores para 

seus patrões tenha despertado a “benevolência” do pároco para com os nubentes.  

Por último, a vontade do Areiense de fomentar a abolição. O título dessa matéria é 

“Fruto da Abolição”. Ou seja, traz em si a vontade de pôr fim ao regime escravo na cidade, 

mostrando e divulgando a possibilidade real para a formação da população areiense por 

meio da condição de livres, talvez essa tenha sido uma forma utilizada para abater a moral 

dos senhores que se negavam a libertar seus cativos. Se observarmos bem, perceberemos 

que o noticiário faz questão de citar a “Emancipadora” como sendo fundamental nessa 

união, apagando o amor, o companheirismo, a força da união que provavelmente estaria no 

berço de tal casamento. E mais, não é exibida a forma como o noivo conseguiu sua liberdade, 

teria ele comprado de seu antigo senhor antes da morte dele? Não sabemos, porém 

certamente não foi fruto da Emancipadora Areiense. A abolição é tratada quase como 
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sinônimo dessa associação, não há espaço para qualquer ação dos negros para a conquista 

da liberdade. 

 

PARA CONCLUIR CANTANDO... 

 

Elevador é quase um templo 

Exemplo pra minar teu sono 

Sai desse compromisso 

Não vai no de serviço 

Se o social tem dono, não vai... 

Quem cede a vez não quer vitória 

Somos herança da memória 

Temos a cor da noite 

Filhos de todo açoite 

Fato real de nossa história 

Se o preto de alma branca pra você 

É o exemplo da dignidade 

Não nos ajuda, só nos faz sofrer 

Nem resgata nossa identidade. 

 

 O que dizer de “Identidade”? A que memória Jorge Aragão se refere? Por que o 

elevador é tão simbólico para ele? Por que os negros não devem ceder quando nos 

referimos a melhoria social em torno de sua condição atual e de sua história no Brasil? Que 

memória legamos ou nos foi imposta sobre essa população? Por que é preciso resgatar essa 

identidade? Por que escrever uma canção que simboliza ou aponta para um pós-abolição? 

A escravidão não teria sido plenamente derrubada em três de maio de 1888? Por que as 

questões em torno dessa história são tão atuais? Quão difícil tivera sido a vida dos ex-cativos 

no pós-abolição, onde a igualdade sonhada estava longe da conquistada liberdade! 

Sinto-me cada vez mais triste e melancólico por viver numa sociedade em que a cor 

da pele ainda produza significados negativos por meio de situações opressivas porque 

passam os negros e as negras, num país que teve na sua história quase 400 anos de 

escravidão como a base geradora da riqueza, da acumulação de capital, dos costumes, das 

alegrias, da religiosidade, da arte, da dança, etc.; enfim, dos diversos legados que a cultura 

africana nos deixou e que marcará eternamente o Brasil, a Paraíba, Areia...  
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Poucas músicas em nosso país revelam tão alto grau de compromisso social e 

transformação por meio de uma letra engajada cujo sentido e significado transcendem 

minha capacidade interpretativa por não me sentir capaz de traduzi-la, em letras miúdas, o 

quão é importante para a história do samba – que curiosamente tem raízes afro - e do país. 

Quem me dera poder acordar, ir ao trabalho, praticar um lazer, uma atividade qualquer, ou 

simplesmente ver a TV e não mais me assombrar com os casos de preconceito e 

discriminação racial no dia-a-dia dos brasileiros. Essa música aponta para a realização do 

meu pensar, hoje talvez utópico, amanhã por meio das lutas e verdadeiramente políticas 

públicas que asseverem a igualdade social no país, seja uma realidade. 

Que música, quantas questões! Não tenho como dar conta de tantos 

questionamentos sérios em torno da canção, mas é fato que nos esforçamos em tentar 

entender essas dimensões políticas empreendidas por muitos negros, inclusive ex-escravos 

ou descendentes “diretos” deles, que antecederam a Jorge Aragão em luta e autoafirmação 

de seus valores em fins do século XIX e início do XX na cidade de Areia-PB. Estes digladiavam 

com as políticas adotadas pela nação, pois a liberdade conquistada não implicou na 

igualdade social almejada, daí a letra da canção ser a luz que ilumina esse texto. 

Conhecer essas vidas, narrar alguns episódios, rememorar parte dessas memórias, 

entender os vínculos identitários que caracterizem essa cultura negra no pós-abolição será 

sempre o nosso pano de fundo. No entanto, entender o movimento dos negros, suas relação 

intra e extra grupos, suas ações individuais no trabalho – e em outras dimensões da vida 

cotidiana - que informam certa coletividade, jamais são pensadas destituídas de um 

contexto amplo que informa o país, a Paraíba e Areia. 

Sem a experiência escrava e seus “resquícios” letras como esta não teriam a força que 

tem e nem representariam tão bem a história legada a esses sujeitos históricos que tem na 

pele a “cor da noite”. Conhecer nosso passado nos permite entender, mas não aceitar o 

presente que vivemos, repleto de discriminação, injúria e preconceito racial direcionados a 

estes filhos de todo açoite.  
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PERFIL QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA POPULAÇÃO DE “CABRAS” 

(FREGUESIA DO SERIDÓ, SÉCULOS XVIII-XIX) 

 
Isac Alisson Viana de Medeiros1110 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo1111 

 

INTRODUÇÃO 

Com a chegada de povos vindos da Europa às terras que, posteriormente, passaram 

a ser chamadas de América, ocorreram relações sociais entre os mesmos e os nativos, que 

geraram novas formas de interações, tratamentos e dinâmicas culturais, resultado de uma 

mestiçagem entre as diferentes pessoas que passaram a conviver juntas.  

Os povos nativos, assim como os europeus e, a posteriori, os “africanos”, entre si, já 

eram provenientes de diferentes origens. Dessa forma, torna-se imprudente pensar na ideia 

de que as relações mistas foram tão simples e que ocorreram apenas da mistura de três 

povos diferentes, quando, na verdade, seria melhor falarmos em centenas de povos e nas 

suas experiências de misturas. As dinâmicas de mestiçagem, no contexto da chegada dos 

europeus ao vasto território do Novo Mundo, dessa maneira, podem ser entendidas, de 

acordo com atores como Paiva (2012) e Gruzinski (2001) a partir de três períodos.  

O primeiro, e provavelmente mais longo, remete-se à época anterior à chegada dos 

colonizadores europeus. Nesse período, os nativos viviam em pequenos grupos e possuíam 

um estilo de vida próprio que abarcava uma série de aspectos, como dinâmicas de trabalho, 

formas de culto às suas divindades, formas de relação entre os membros do grupo. Essas 

características, já sofriam mudanças e mesmo no período anterior à Conquista nota-se uma 

dinâmica que se dava a partir de contatos com outros povos indígenas. Dessa forma, pode-

                                                        
1110 Graduando no Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de Iniciação 

Científica (Propesq) vinculada ao Projeto de Pesquisa: Crioulos, mamelucos, cabras e mulatos na Freguesia da 

Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (Séculos XVIII e XIX) – PVF10559-2014. E-mail: 

isac.alisson.bsi@gmail.com 
1111 Professor do Departamento de História, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (DHC-UFRN). E-mail para contato: heldermacedox@gmail.com. 



 

1153 

 

se afirmar que, quando os europeus chegaram ao que seria, posteriormente, chamado de 

Novo Mundo, já encontraram uma população amplamente misturada, resultado de séculos 

de mesclas entre grupos diferentes.  

O segundo e terceiro período ocorreram com a chegada dos europeus e, 

posteriormente, dos “africanos” nas terras que passaram a ser tratadas, a partir do contato, 

como América portuguesa. Tais povos trouxeram um conjunto de costumes de seus lugares 

de origem, que exerceram grande influência no modo de vida colonial, acarretando em 

mestiçagens nas práticas culturais. Tratando da temática, Serge Gruzinski afirmou que 

 

As relações entre vencedores e vencidos também assumiram a forma de 

mestiçagens, alterando os limites que as novas autoridades procuravam 

manter entre as duas populações. Desde os primeiros tempos, a mestiçagem 

biológica, isto é, a mistura de corpos – quase sempre acompanhada pela 

mestiçagem de práticas e crenças –, introduziu um novo elemento 

perturbador. [...] Estupros, concubinagens, mais raramente casamentos, 

geraram uma população de tipo novo – os mestiços –, a respeito dos quais 

não se sabia muito bem se deveriam ser integrados ao universo espanhol ou 

as comunidades indígenas (GRUZINSKI, 2001, 78) 

 

 Apesar do autor, nessa citação, referir-se à América espanhola, essa característica 

também ocorreu na porção portuguesa do Novo Mundo, onde os mestiços se encontraram 

em meio a essa dualidade: por um lado, eram descendentes de índios e africanos e por 

outro, também tinham sangue europeu. Por causa disso, ocorreu a preocupação por parte 

dos colonizadores – e seus descendentes “puros” – em relação à população mestiça no que 

diz respeito a afastar os resquícios que lembravam a escravidão e se aproximar cada vez 

mais do lado branco e europeu.  

Eduardo Paiva (2012), Sílvia Lara (2007) e Sheila Faria (2004) discutiram essa tendência 

a um embranquecimento, levando em consideração que a cor branca era tida como sinônimo 

de liberdade e a preta como sinônimo de escravidão. No entanto, essa relação não tratava-

se apenas da cor, e sim, de questões qualitativas que englobam laços genealógicos, de 
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condição, sociais e culturais. Sendo assim, resultava-se mais em uma questão de 

denominação, englobando a forma que o mestiço se reconhecia e era reconhecido pelos 

demais membros da sociedade. Dessa forma, a partir dos encontros coloniais entre pessoas 

de diferentes qualidades, vários termos foram inseridos no léxico colonial, como forma de 

diferenciar os traços que aproximam ou afastam os sujeitos do universo da escravidão, como 

crioulos, pardos, mamelucos e cabras. 

Sendo assim, no que diz respeito a essas dinâmicas de mestiçagem, o mestiço foi 

objeto de estudo de muitas pesquisas – Paiva (2012) e Gruzinski (2001), a exemplo – que 

tem como foco a colônia, o que é totalmente aceitável tendo em vista o fato de que “em 

termos populacionais, o Brasil teve, à semelhança de outras áreas americanas, uma 

composição bastante heterogênea” (FARIA, 2003, 29). Tratando do tema, Sheila de Castro 

Faria afirmou que “Os termos negro, preto, pardo, mulato e cabra, entre outros menos 

correntes, foram utilizados no período escravista brasileiro com sentidos diferenciados, 

dependendo da época e da região analisadas” (FARIA, 2003, p. 65).  Existia, pois, um 

determinado léxico para denominar os grupos de mestiços, que era atualizado de acordo 

com diversos fatores: relações de concubinato que geravam diálogos entre senhores e 

escravas; no próprio ato do casamento onde era obrigação dos europeus ensinarem suas 

línguas para suas respectivas esposas. Do contrário as mesmas continuariam a ser tratadas 

como gentias. E também como forma de diferenciar as várias qualidades existentes na 

sociedade. Para tratar dessas novas denominações que passaram a ser utilizadas para 

denominar os mestiços no período colonial, nos utilizaremos do conceito de “qualidade”, 

discutido por Eduardo França Paiva (2012). Segundo o autor,  

 

As “qualidades”, portanto, diferenciavam, hierarquizavam e classificavam os 

indivíduos e os grupos sociais a partir da origem e/ou do fenótipo e/ou da 

ascendência deles. Elas variaram bastante de época para época, de região 

para região e, também, em uma mesma época e em uma mesma região e 

seu emprego dependeu de percepções nem sempre padronizadas por parte 
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de autoridades e populares, além de poderem ser mudadas de acordo com 

conveniências e circunstâncias. (PAIVA, 2012, p. 20) 

 

Diferente de outros conceitos utilizados na historiografia – raça, etnia, cor, casta – que 

acabam referindo-se a questões que apenas dizem respeito a origem biológica, o conceito 

utilizado por Paiva é bem mais abrangente e faz menção a várias outras características – 

condição, cor, religião, cultura, sociabilidade. Assim, a qualidade do sujeito referia-se a esse 

conjunto de aspectos que os definia em meio a sociedade, onde o mesmo poderia ser de 

boa ou má qualidade. Esse conceito permite que visualizemos os sujeitos não apenas em 

função da cor da sua pele, mas, também, através de características como a sua condição no 

meio social; as sua antecedência familiar; a sua posição social, formas de trabalho, dentre 

outros. O uso desse conceito, pois, nos permite aumentar o campo de visão em relação às 

dinâmicas de mestiçagem que aconteceram no Novo Mundo no período colonial.  

Uma das “qualidades” fruto das dinâmicas de mestiçagem na América portuguesa, 

apontada nos estudos de Sheila Faria (2004) e Eduardo Paiva (2012) é a dos “cabras” – 

parcela reduzida da população colonial, a julgar pela sua pouca aparição nas fontes 

paroquiais1112 da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, que ficava no sertão 

da Capitania do Rio Grande do Norte, referentes ao século XVIII e início do XIX. Nesse 

sentido, propomos, com este trabalho, efetuar uma reflexão acerca de como essa população, 

que habitava o território da Freguesia do Seridó, foi identificada nas fontes paroquiais do 

período.  

                                                        
1112 Referimo-nos às fontes paroquiais da Freguesia do Seridó, já coletadas e disponibilizadas em bancos de 

dados por pesquisadores e bolsistas dos projetos de pesquisa coordenados pelos Profs. Muirakytan Kennedy 

de Macêdo e Helder Alexandre Medeiros de Macedo. São as seguintes: Paróquia de Sant’Ana de Caicó (PSC). 

Casa Paroquial São Joaquim (CPSJ). Livro de Batismo n° 1, Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó 

(FGSSAS), 1803-1806. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Batismo n° 2, FGSSAS, 1814-1818. (Manuscrito); PSC. 

CPSJ. Livro de Matrimônio n° 1, FGSSAS, 1788-1809. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Matrimônio n° 2, FGSSAS, 

1809-1821. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de Óbito n° 1, FGSSAS, 1788-1811. (Manuscrito); PSC. CPSJ. Livro de 

Óbito n° 2, FGSSAS, 1812-1838. (Manuscrito). 
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O objetivo, pois, do trabalho, é o de traçar um perfil quantitativo e qualitativo da 

população de cabras nas fontes paroquiais da Freguesia do Seridó no recorte temporal 

referente aos séculos XVIII-XIX. Sendo assim, para que isso torne-se possível, foi necessário 

analisar, a priori, por meio de uma operação historiográfica (CERTEAU, 1982) na literatura 

produzida sobre a América Portuguesa durante o período de colonização,  os usos da 

nomenclatura utilizada para denominar esse grupo. A posteriori, se fez uma investigação, 

comparando esses sujeitos nas obras citadas e nas fontes paroquiais (com o amparo 

fornecido por BASSANEZI, 2010), com a finalidade de observar as dinâmicas – biológicas, 

culturais, sociais – que envolviam esse grupo da sociedade colonial durante o período. As 

questões que nos propomos responder foram as seguintes: Quem eram os cabras? Quantos 

eram? Qual papel tinham na sociedade colonial do Seridó? Como eram tratados?  

 

QUEM ERAM OS CABRAS?  

 Dentre as várias populações mestiças existentes na América portuguesa durante o 

período de colonização, a categoria escolhida como objeto de estudo desse trabalho é a 

dos cabras, como já foi mencionado. A primeira questão a ser tratada diz respeito ao 

significado dessa “qualidade”, que, encontrada tanto na historiografia quanto nas fontes, 

impõe certa curiosidade aos leitores e pesquisadores. 

 Em relação ao significado do termo, podemos notar, em meio a produção 

historiográfica, a atribuição de diversos significados ao indivíduo denominado de “cabra”, 

concordando, em unanimidade, que se tratava de um “mestiço”. Esses autores – Paiva (2012), 

Faria (2004), Macedo (2013) – chamam atenção, ainda, ao fato da qualidade imposta a esses 

mestiços não estar ligada, apenas, à cor, mas, também, a laços de condição, genealógicos, 

sociais e culturais. 

 O clérigo Raphael Bluteau, responsável pela produção de um dos dicionários coloniais 

mais utilizados pela historiografia, coloca o “cabra” como um indivíduo ligado à qualidade 

indígena, ao dizer que: “Derão os portuguezes este nome a alguns Indios, porque os acharão 
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ruminando, como cabras, a erva Betel, que quase sempre trazem na boca.” (BLUTEAU, 1728, 

p. 21).  

No entanto, a maioria dos autores estudados mostram a qualidade de cabra 

relacionada à mistura de índio e africano. Eduardo França Paiva, por exemplo, ao analisar o 

léxico utilizado na América portuguesa e espanhola, na tentativa de entender aspectos da 

dinâmica colonial por meio do vocabulário utilizado na época, no que toca aos cabras, afirma 

que 

 

As mesclas entre índios e africanos produziram outra das categorias que 

foram usadas quase que exclusivamente na América portuguesa: “cabra”. 

Este e outros termos (mulatos, zambos, coyotes, lobos) marcam a nomeação 

dos mestiços com clara animalização aplicada a eles. (PAIVA, 2012, p. 224) 

 

Esse também é o caso de Carmem Bernand, que atribui ao cabra ser resultado da 

mistura entre o mulato e o indígena. Segundo a autora: “Existem também os mestiços, 

“todos diferentes na cor e na pele”: os mulatos, nascidos de espanhol e de negro, os 

mestiços, de espanhol e de “selvagem”, os cabras, mistura de mulatos e de “selvagem” e os 

zambos, de selvagem e de mestiço” (BERNAND, 1999, p. 48).  

Já a autora Sheila Faria, ao citar Debret (1984, tomo 2, p. 103) e o Dicionário de Moraes 

e Silva  (1789), coloca o cabra como o resultado da miscigenação entre mulato e negro. No 

entanto, a autora vai dizer que a denominação de cabra também poderia se referir a um 

crioulo, o que entra em discordância com autores como Eduardo Paiva (2012) e Helder 

Macedo (2013), identificam o crioulo como sendo filho, nascido na América portuguesa, de, 

pelo menos, mãe africana.  O parecer de Sheila Faria acerca do tema é o de que 

 

Já o termo cabra, mais comum, é bastante difícil de ser identificado. Segundo 

o francês Jean-Baptiste Debret, cabra era uma crioula, filha de mulato e negra, 

cor mais escura do que o mulato (DEBRET (1984, tomo 2, p. 103). O dicionário 

de Moraes e Silva, publicado em 1789, traz, como significado de cabra, o 

filho, ou filha de pai mulato e mãe preta, ou às avessas (FARIA, 2004, 68)  
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Ao analisar as falas destes autores, podemos perceber um ponto em comum: em 

todos os casos a qualidade de cabra está voltada à animalização, a julgar pela própria 

sugestão etimológica do nome. Bluteau (1728, 20) mostra uma comparação feita pelos 

portugueses ao indígena, onde os primeiros designam os outros como semelhante ao 

animal, ao compará-los com os animais da família dos caprinos, devido a serem encontrados 

“ruminando” uma erva nativa. Bernand denota o uso do termo “selvagem” dado aos índios; 

já o Paiva mostra de forma clara, a intenção da animalização e ainda mostra outras 

qualidades à exemplo de mulatos, coyotes e lobos que sofrem do mesmo mal.  

Desta forma, por meio do discurso destes autores, vemos a tentativa de afastamento 

desses mestiços da condição humana. Como forma de diferenciação, esses termos – cabras, 

selvagem, mulatos, coyotes, lobos – são utilizados como uma maneira de aproximar essas 

qualidades do universo animal. 

O fato além de curioso torna-se compreensivo, levando em consideração a ideologia 

escravagista da época. O mestiço tido como “cabra”, assim como os outros citados por Paiva, 

eram ligados intimamente a escravidão e esse fato, por si só já os rebaixaria socialmente. 

Segundo o autor, esses sujeitos, muitas vezes por serem considerados de má qualidade eram 

ligados a trabalhos braçais e mais próximos a escravidão. 

 

Na maior parte das vezes, entretanto, os mestiços descendentes de negros, 

crioulos e dos próprios mulatos, pardos, cabras e zambos foram 

incorporados ao contingente de trabalhadores braçais. E entre os que 

nasceram escravos, apenas uma parcela conseguiu a libertação. Na escala 

social, esses grupos ocupavam as camadas mais baixas, ainda que tenha 

havido ascensões econômicas e sociais desde os primeiros tempos. (PAIVA, 

2012, 102) 

 

Assim, essa animalização serviria como uma espécie de justificativa a escravidão, 

baseada na ideia predominante do racismo vigente do século XVII de que os animais não 
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tinham alma e que ligando esses sujeitos aos mesmos, seria permitido a escravização 

perante os olhos da sociedade e da Igreja. Sendo assim, mais uma forma do sistema 

escravagista da época prender esses sujeitos. 

Em sua obra, denominada “Fragmentos Setecentistas”, Sílvia Lara fala da presença do 

termo cabra e ainda cita cafuzo, ambos como constantes nas fontes paroquiais das cidades 

de Rio de Janeiro e Salvador (século XVIII). No entanto, não recebem muita atenção quanto 

ao seu significado e que ainda “[...] receberam pouca atenção por parte de Bluteau: ‘cafuzo’ 

não chegou se quer a ser mencionado em seu vocabulário e ‘cabra’ aparece ali com seu 

significado associado apenas aos índios.” (LARA, 2007,143). No entanto, como já 

mencionamos, não é apenas na historiografia que ocorre uma pouca alusão à qualidade de 

cabra. Nos documentos paroquiais – batizado, casamento e óbito – da Freguesia do Seridó, 

entre os séculos XVIII e XIX, já se percebe o pouco aparecimento desse mestiço, conforme a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Indivíduos qualificados como “cabras” nas fontes paroquiais da Freguesia do Seridó 

Tipologia do livro Data-limite 

 

Total de registros Indivíduos qualificados 

como “cabras” 

Casamento 

 

1788-1809 

 

543 

 

12 

 

Casamento 

 

1809-1821 

 

623 

 

13 

 

Batizado 

 

1803-1806 

 

708 

 

13 

 

Batizado 1814-1818 780 4 

Óbito 1812-1838 1271 3 

Óbito 1788-1811 979 4 

Total 4904 48 

Fonte: elaboração dos autores com base nos Livros de Casamento 01 (1788-1809) e 02 (1809-1821); Batizado 

01 (1803-1806) e 02 (1814-1818); Óbito 01 (1812-1838) e 02 (1788-1811) da Freguesia do Seridó. 

 

 A tabela acima demonstra quanto os registros da população qualificada como cabra 

são esparsos. Para a sua produção, foram utilizados os registros de batizado, casamento e 
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óbito da Freguesia do Seridó no intervalo temporal equivalente a 1788-1838. No entanto 

como pode-se observar, existe algumas lacunas entre os anos, de modo que a pesquisa não 

compreende todo o período. Nela foi utilizado um total de 4.904 registros organizados em 

seis livros, nos quais encontramos, apenas, 48 pessoas qualificadas como cabra. 

 Apenas com isso já se é possível verificar o alto nível de marginalização dessa 

qualidade, porém quando analisado mais afundo, a situação fica ainda mais séria. Em cada 

registro desses 4904 contabilizados, encontra-se um pequeno universo que aborda um certo 

grupo de sujeitos que dependendo dos casos, são ou não qualificados. Sendo assim o 

número de pessoas estudadas nesses registros passa de 18.2101113, as quais, apenas 48 

aparecem devidamente qualificadas como “cabras”. Se colocarmos em termos de 

porcentagem, apenas 0,2% da população é qualificada como “cabra” e isso demonstraria a 

fraca presença da mesma na Freguesia de Santa Ana do Seridó.  Uma curiosidade forma-se 

perante os dados apresentados: qual o motivo do indivíduo de qualidade cabra aparecer 

tão pouco nos registros? O que poderia, pelo menos, minimamente, explicar esse não 

aparecimento nas fontes paroquiais dos cabras? Um dos aspectos que podemos levar em 

conta para explicar essa escassez de registros é a flutuação na forma de se denominar os 

mestiços nos documentos da Igreja Católica, que poderia redundar na criação de uma 

distância entre o universo cativo e livre, como também, na maneira da própria população 

entender as dinâmicas de mestiçagem e alocar o mestiço em uma determinada “qualidade”. 

No que diz respeito a essa flutuação, Lara afirma que: 

  

Durante todo o período colonial, os registros indicam ter havido grande 

flutuação para palavras que apontam critérios classificatórios baseados na 

cor ou na mestiçagem como “pardo”, “mulato”, “cafuzo”, “cabra”, “preto” e 

“negro”. Ainda que possamos delimitar, através de dicionários e do 

                                                        
1113 Nos registros de casamento foram verificadas as qualidades dos noivos e seus pais, logo o número de 1166 

registros resultou em 6996 pessoas; em relação aos livros de batizados, totalizaram 1488 registros, onde foram 

verificadas as qualidades do registrado e seus pais, o que resultou em uma análise da qualidade de 4464 

pessoas; quanto ao livro de óbitos, o cálculo foi feito da mesma forma, levando em consideração o registrado 

e seus pais, assim o total de 2250 registros deu margem para 6750 pessoas analisadas. 
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cruzamento de fontes, os significados preferenciais para os diversos termos, 

eles muitas vezes podiam ser empregados de forma bastante ambígua, 

designando sucessivamente uma mesma pessoa. (LARA, 2007, 143)  

 

 O mesmo discurso está presente na fala de Sheila Faria, quando afirma que: “Os 

termos negro, preto, pardo, mulato e cabra, entre outros menos correntes, foram utilizados 

no período escravista brasileiro com sentidos diferenciados, dependendo da época e da 

região analisadas.” (FARIA, 2004, 65) No que diz respeito ao tratamento dos termos 

utilizados para designar os mestiços, Sílvia Lara mostra certas semelhanças ao conceito de 

“qualidade” utilizado por Paiva (2012) e Macedo (2013).  Apesar de trabalhar com o conceito 

de “cor”, Lara mostra que denominações como “preto”, “pardo”, “mulato” ou “cabra” não se 

referiam apenas à cor da pele do sujeito e sim, da mesma forma que Paiva, a traços como 

condição, parentesco e, dentre outros, posição social. 

A autora mostra que, no tocante a termos que remetem à cor mais escura da pele – 

preto, cabra, mulato –, estas serviam para denegrir e rebaixar as pessoas,  não apenas pela 

crença de uma inferioridade biológica que às associavam a uma origem africana considerada 

inferior, mas, também, porque essa cor remetia à escravidão. Sendo, o escravo, o nível mais 

baixo da sociedade colonial, não se era aceitável ser chamado assim. Dessa forma, além de 

uma inferioridade ligada à cor negra, o termo também trazia uma ideia de subalternidade 

relativa à condição social e de origem genealógica. 

Podemos notar essa ideia quando a mesma se refere a um caso em que um alferes é 

chamado, de maneira pejorativa, pelo termo “mulato”. Em relação a isso Lara afirmou que 

 

[...] é evidente que o termo foi utilizado como injurioso. Associado a um 

nascimento bastardo a palavra “mulato” aparece para culminar a sucessão 

de xingamentos. [...] O contexto leva a crer que, embora a contenda se 

expresse em termos da cor dos indivíduos, ela não se faz unicamente nessas 

bases, o que estava em causa era a posição, alta ou baixa, ocupada por 

aqueles homens na hierarquia social. Para enfatizar a desqualificação, a 

referência a cor aparece. (LARA, 2007, 140) 

 



 

1162 

 

A partir da fala de Lara, notamos que, no que diz respeito aos tratamentos dos 

mestiços, a mesma trabalha com o conceito de que a cor da pele está ligada, principalmente, 

à condição. Nesse contexto começamos a entender a necessidade, por parte dos mestiços, 

em se afastar dos termos que remetiam à escravidão, a exemplo do termo “pardo”. Daí a 

razão de se encontrar, nas fontes coloniais, uma dada inconstância do léxico utilizado para 

dar nome aos mestiços (PAIVA, 2012). No que diz respeito à “qualidade” de pardo, “talvez 

por possuir seu significado mais descritivo, associado a uma cor situada entre “branco e 

preto”, o termo pudesse ser tomado de forma mais neutra.” (LARA, 2007,142). Já no que diz 

respeito aos “cabras”, por serem associados a mistura entre índios, pretos e mulatos – ambas 

qualidades imputadas a pessoas que foram escravizadas na América portuguesa – os 

mesmos acabavam sendo desqualificados e ligados à escravidão. 

Sendo assim, como um bom exemplo desse fato, podemos citar o caso da parda Rita, 

filha dos “cabras” Antônio Francisco e Jacinta Maria, moradores em Timbaúba na Freguesia 

de São José e que foi batizada na Matriz da Freguesia de Santa Ana do Seridó, no ano de 

1814. Mesmo sendo filha de pais “cabras”, a mesma foi qualificada como “parda”. O 

interessante é que os pais da batizada mostram-se possuidores de sobrenome, o que se 

poderia resultar em um desligamento de laços escravagistas. Dessa forma, o fato da filha do 

casal ser qualificada como “parda” – qualidade já bem próxima de “branco” – caracteriza-a 

de maneira diferenciada já que aponta uma espécie de embranquecimento que passa a 

ocorrer àquela família. Sheila Faria (2004) aponta essa variação em relação a alguns mestiços. 

Também é interessante notar que autora deixa claro que essas nomeações ocorrem em 

relação as origens de nascimento, reforçando o fato da cor da pele nem sempre ser o 

argumento principal: 

 

Filhos de pretos, ou seja, de nascidos na África, quando ainda escravos, eram 

crioulos. Já os filhos de crioulos eram pardos, não importando a cor da pele. 

Estas categorias, portanto, designam as diferenças de origem de nascimento 

mais do que as nuances da cor da pele dos indivíduos. Resumindo: índios, 
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pretos, crioulos, mulatos, pardos e cabras, quando escravos, eram todos 

negros. As referências mudam, quando se trata de libertos e livres. Era 

impossível, então, haver um negro livre e, assim como o negro, também era 

impossível haver crioulo livre, pois crioulo era termo só para escravos 

nascidos no Brasil. Se fosse filho de africano, nascido no Brasil, já como 

liberto, ou seja, filho de mãe liberta, sua indicação era de pardo. Deste modo, 

as denominações para libertos eram: preto forro, pardo forro, cabra forro. 

Não foi comum encontrar mulato forro, para o Sudeste dos século XVIII e 

XIX. Quase sempre o mulato indicava um indivíduo já livre e esta, talvez, 

tenha sido a denominação que mais se referia à mestiçagem. (FARIA, 2004, 

68) 

 

 Importante anotar que “cabra” e “pardo”, aqui, dependem do olhar de quem os 

registravam nos documentos da Igreja Católica, o que também deve ser analisado com 

bastante atenção, pois remete-se a um dos vários filtros existentes nas fontes paroquiais e 

judiciais. Segundo Sheila Faria: 

 

Os padres que oficiavam os ritos não poderiam saber da vida de todos os 

seus fregueses, mesmo em pequenas paróquias. A origem dos que 

batizavam filhos, dos que se casavam ou morriam deveria ser perguntada aos 

pais dos batizandos, aos noivos, aos padrinhos, às testemunhas de 

casamento, a parentes, a exemplo. A interpretação final, entretanto, ficava a 

cargo do pároco. Era ele quem designava o preto angola, mina, guiné, etc., 

ou o pardo escravo, forro, livre, o mulato e o cabra. (FARIA, 2004, 69) 

 

 A respeito disso, Sheila Faria afirma que: “mesmo que tenham sido os pais dos 

batizandos ou os noivos a darem as informações, teriam de contar com a boa memória dos 

padres ou sua eficiência em rascunhar os dados para que pudessem reproduzir o que 

ouviram da boca dos próprios envolvidos.” (FARIA, 2004, 70). Com isto, torna-se necessário 

argumentar que a redação dos registros não se reduzia às informações dadas pelos 

envolvidos e nem mesmo ao conhecimento que tinham os próprios párocos. Representava, 

através da escrituração dos padres, o que as pessoas indicavam sobre elas próprias e o que 

sobre elas a comunidade local sabia ou murmurava. Além do mais, está claro que nem 
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sempre esses párocos transcreviam imediatamente para o livro as cerimônias realizadas e, 

assim, aumenta-se ainda mais o risco de registros superficiais ou incompletos. 

 Em relação à Freguesia do Seridó, a partir das fontes paroquiais do período de 1788-

1838, respeitando, claro, as lacunas mencionadas, essa flutuação na denominação dos 

mestiços já mostra-se presente no que diz respeito aos cabras. Os seguintes resultados 

foram aferidos: pôde-se ver que dos 48 “cabras” encontrados, 12 possuem uma certa 

variação em suas qualidades. Nesse caso, ou esses sujeitos aparecem qualificados de duas 

formas diferentes no mesmo registro (foi o caso de 7 pessoas), ou aparecem como pais de 

pessoas não qualificadas como cabras (5 pessoas). Nesse caso, apesar de serem qualificados 

como cabras, os seus filhos apresentaram qualidades diferentes. Os 36 restantes não 

apresentam variação, e assim, aparecem expressamente como mestiços qualificados como 

cabras.  

 Em meio à dinâmica colonial dos séculos XVIII e XIX, no território da Freguesia do 

Seridó, torna-se interessante observar como os cabras interagiam com os outros grupos 

sociais. Supúnhamos, inicialmente, que os mesmos fizessem parte, em sua grande maioria, 

dos escravos ligados ao trabalho com a pecuária, a partir do que enuncia Eduardo Paiva:  

 

Na maior parte das vezes, entretanto, os mestiços descendentes de negros, 

crioulos e dos próprios mulatos, pardos, cabras e zambos foram incorporados 

ao contingente de trabalhadores braçais. E entre os que nasceram escravos, 

apenas uma parcela conseguiu a libertação. Na escala social, esses grupos 

ocupavam as camadas mais baixas, ainda que tenha havido ascensões 

econômicas e sociais desde os primeiros tempos.  (PAIVA, 2012, 108) 

 

 Essa suposição foi confirmada quando adentramos, a partir os registros da Freguesia 

do Seridó, nas condições dos cabras que foram assinalados. De um total de 48 cabras 

assentados, 90% deles eram escravos e apenas 10% eram libertos ou livres.   

 

 

 



 

1165 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, para finalizar, esse trabalho teve o intuito de propor uma reflexão acerca 

de como a população de “cabras” que habitava o território da Freguesia do Seridó, sertão 

da Capitania do Rio Grande do Norte, entre os séculos XVIII e XIX, foi identificada nas fontes 

paroquiais. Dessa forma, podemos observar a opinião de historiadores brasileiros, a exemplo 

de Eduardo Paiva, Sílvia Lara e Sheila Faria, em suas pesquisas, onde os mesmos atribuíram 

diversos significados ao indivíduo denominado de cabra, no entanto, concordando, em 

unanimidade, que se tratava de um “mestiço”.  

Também foi visto que estudos acadêmicos recentes, como os de Muirakytan Macêdo 

e Helder Macedo, assinalam a presença de cabras entre os grupos sociais que conviviam na 

Freguesia do Seridó no período colonial e imperial. Esses autores chamam atenção, ainda, 

ao fato da qualidade imposta a esses mestiços não estar ligada, apenas, à cor, mas, também, 

a laços de condição, genealógicos, sociais e culturais.  

Seguindo essa linha de pensamento, o trabalho traçou um perfil quantitativo e 

qualitativo dessa população nas fontes paroquiais da Freguesia do Seridó no recorte 

temporal já referido, partindo, do ponto de vista metodológico, de revisão historiográfica; 

seleção das fontes paroquiais (livros de batizado, casamento e óbito), coleta dos registros e 

inserção em banco de dados; análise quantitativa e qualitativa das fontes, para 

estabelecimento de perfil demográfico dos cabras e reconstrução de trajetórias. Assim, 

pôde-se observar que os cabras encontrados nas fontes paroquiais constituem-se, do ponto 

de vista quantitativo, em uma população reduzida em relação à dos outros mestiços. Já do 

ponto de vista qualitativo, observou-se que alguns dos registrados qualificados como 

“cabras” eram possuidores de sobrenome, o que se mostra de grande importância tendo 

em vista que esse fator resulta-se do desprendimento de laços escravagistas e denota uma 

espécie de embranquecimento social, à exemplo da parda Rita, filha de Antônio Francisco e 

Jacinta Maria. O cruzamento dessas fontes permite visualizar suas trajetórias de vida ligadas 
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a mestiços de outras qualidades e condições, como mão-de-obra escrava em fazendas de 

gado na ribeira do Seridó entre os séculos XVIII e XIX.   
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“QUASE CIDADÃOS”: BREVES REFLEXÕES SOBRE A SITUAÇÃO DOS 

AFRODESCENDENTES NO BRASIL PÓS-ABOLIÇÃO 
 

José Pereira de Sousa Junior1114 

Joelma Maria Bento de Araujo** 

 

Este artigo tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre a situação dos 

afrodescendentes no Brasil após o 13 de maio de 1888, assim como os possíveis caminhos 

tomados por milhares de negros e negras desejosos para o exercício de liberdade e 

cidadania. Porém, muitos os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, e por 

carregar o estigma de ex-cativo ou filho(a) de ex-escravos tiveram grandes dificuldades de 

acesso a trabalho, moradia e educação, pois o projeto republicano não contemplava estes 

sujeitos históricos,  que somaram-se ao restante da população livre, branca e pobre, 

formando assim, uma massa de indesejados dos novos tempos, os deserdados da República.  

Depois da “abolição” nos oitocentos, o que se viu foi a persistência do trabalho 

doméstico escravo e do racismo que se intitucionalizava cada vez mais, criando mecanismos 

para que nada fosse da fato mudado, para que se criasse uma falsa ilusão de democracia 

racial onde todos teriam oportunidades iguais. Argumentos como a defesa da boa ordem e 

da boa moral foram utilizados para coagir e controlar negras e negros libertos que seriam 

levados aos morros para quem não “frustassem” os primeiros planos de urbanização de 

cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife.  

Com a abolição, nenhuma garantia foi dada sobre quaisquer direitos fazendo com 

que milhares de mulheres, crianças e idosos fossem jogados a própria sorte. O aumento do 

número de desocupados, trabalhadores temporários e mendigos nas ruas redunda também 

                                                        
1114 Mestre em Historia pela UFCG; Doutorando em Historia pela UFPE, Professor Substituto da UFRN – CERES. 

Bolsista Capes.  
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em aumento da violência, da exclusão e da incapacidade do governo em resolver a situação 

destes “quase cidadãos”. 

Sabemos que a lei Áurea foi uma concessão feita aos escravos, tido como um ato de 

benevolência, porem existe estudos que dialogam  a respeito  desse “afeto” para com os 

escravizados , como a questão do capitalismo, onde o Brasil necessitava se encaixa nesse 

quadro, porem outros países  desenvolvidos já  havia se adequado a esse modelo. O fato é 

que a abolição foi para os negros um processo determinante e marcante não só pelo fato 

do fim do cativeiro mais seria sobre tudo o direito de cidadania, onde poderiam escolher o 

local onde trabalhar, andar pelas ruas sem pedir permissão a outra pessoa, de cultuar seus 

deuses africanos, e sim a verdadeira inserção no mundo livre. 

As duas últimas décadas que antecederam a abolição foram marcadas pelo aumento 

das fugas e do número de quilombos em todo o Brasil. Veremos que, nesses atos de 

rebeldia, escravos e escravas agiram avaliando as possibilidades do momento, tirando 

proveito da crescente desmoralização da escravidão e do sentimento antiescravista que 

crescia entre a população livre. Procuraram também explorar as possibilidades abertas pela 

legislação imperial disputando na justiça o direito à liberdade. 

A contestação efusiva da população, explica Nabuco, era a manifestação 

incontestável de que o ato prestes a ser aprovado era planejado por toda nação. A idéia de 

que a abolição representava a vontade geral do “povo brasileiro”, como dizia Joaquim 

Nabuco, estava presente desde a fala do trono com que a princesa imperial regente, em 

nome do imperador, abriu a 3° sessão da 20° legislação da Assembleia-Geral, em 3 de maio 

de 1888. (MENDONÇA, 2007,p.16) 

As vésperas da abolição já havia festejo e muita euforia, a tão sonhada liberdade já 

lhe batiam as portas, os castigos que atormentavam suas mentes não impediu que negros 

e negras enchessem as ruas de salvador e gloriassem a liberdade que lhes eram impostas, 

festejaram  ao som de sambas , fogos e missas  oferecidas em agradecimento na Igreja do 

Bom Fim marcaram o manifesto popular, onde logo chamou a atenção dos expectadores 
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entre eles lideres parlamentares que temiam conseqüências, porém quem estava a caminhar 

seria justamente as vitimas do controle escravista. Os ex-senhores assistiam imóveis e 

preocupados, imaginando o que seria das lavouras a partir daquele momento. E foi nesse 

clima de expectativas e grande regozijo que 13 de Maio de 1888 foi marcado, os negros 

sabia o significado  daquele momento e o quanto era importante as suas comemorações. 

A notícia da abolição definitiva do cativeiro no Brasil foi bastante festejada nas 

cidades brasileiras. No Rio de Janeiro grande multidão se concentrou diante do Paço 

Imperial para festejar a assinatura da Lei Áurea. Em seguida houve desfile de entidades 

abolicionistas e populares pelas ruas da cidade. Em Salvador, desde o dia 13, entidades 

abolicionistas, estudantes, populares e ex-escravos ocuparam as ruas e desfilaram pelo 

centro da cidade ao som de filarmônicas. Queimaram-se fogos de artifício e as fachadas das 

casas particulares e repartições públicas ficaram iluminadas durante várias noites. Na vila de 

São Francisco do Conde, Recôncavo baiano, os libertos dos engenhos sambaram durante 

noites seguidas. Acontecimentos como estes se repetiram em várias cidades e pelo interior 

do país. 

Porém, os dias seguintes foram tomados de transformações, os ex-senhores de 

escravos ficaram desesperados ao se depararem com  a rejeição dos cativos a labutar sem 

remuneração, em alguns casos os terrenos vazios, as risadas irônicas e as prosas de 

liberdade, para os ex-escravos trabalhar nos canaviais seria a continuação do cativeiro, 

porém existia ainda aqueles que resolveram permanecer nas terras com condições exigidas, 

como o direito a um pedaço de terra para que pudessem cultivar seus alimentos, salários 

em troca de seu trabalho e a liberdade. Alguns senhores anteciparam a liberdade de seus 

escravos temendo que eles fugissem.  

Porem após a abolição muitos resolveram se deslocar para as cidades vinhas alguns 

em busca de parentes outros em busca de emprego, ou de uma vida liberta longe da 

autoridade tentando se distanciar das memórias que o cenário das propriedades lhes 

traziam. A decisão de migrar para outras localidades poderia estar relacionado à esperança 
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de alargar possibilidades de sobrevivência fora dos antigos engenhos, ou de distanciar-se 

da autoridade dos antigos senhores. Nos dias imediatos á abolição, houve intensa 

movimentação de homens e mulheres egressos da escravidão, dos engenhos para as 

cidades ou dos engenhos para outras freguesias rurais.” (FRAGA FILHO, 2006, p.312) 

No dia 13 de maio mais de 90 por cento dos escravos brasileiros já haviam 

conseguido a liberdade por meio das alforrias e das fugas. Entretanto, a destruição da 

escravidão foi um evento histórico de grande importância e marco fundamental na história 

dos negros e de toda a população brasileira. Foi uma notável conquista social e política. Mas 

é preciso perceber como os ex-escravos buscaram viabilizar suas vidas após a abolição. 

Passada a festa, os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado de escravidão 

rechaçando papéis inerentes à antiga condição. Em diversos engenhos do Nordeste eles se 

negaram a receber a ração diária e a trabalhar sem remuneração. Inegavelmente, os dias 

que se seguiram à abolição foram momentos de tensão, pois estavam em disputa as 

possibilidades e limites da condição de liberdade. 

Nota-se que os dias que seguiram após o 13 de maio representou muito, porém os 

costumes e etiquetas e a relação de obediência fugiam dos padrões, mulheres foram postas 

a cozinha, crianças ficaram sem a amamentação, quebrava-se aqui as regras hierárquicas. 

Havia uma questão política e ideológica, os senhores impunham aos governos o quanto a 

vida deles tinha mudado, sendo abalada por conta da abolição, visavam extrair do governo 

créditos, empréstimos e juros baixos e ainda um auxílio financeiro na modernização dos 

engenhos. 

A mobilidade dos ex-escravos se dava em varias direções alguns se direcionavam a 

usinas, outros a engenhos, freguesias rurais e a própria cidade como já havia citado, muitos 

negros se empregavam só quando havia colheita, como no caso do corte da cana de açúcar, 

exista também o trabalho em lavouras de mandiocas e fumo, nota-se que os ex-escravos 

residiam nas cidades e trabalhavam no canavial, sendo assim muitos levaram para a vida 

urbana o que tinham aprendido nos engenhos, como o caso dos pedreiros, eles souberam 



 

1172 

 

associar a vida e o aprendizado rural as necessidades urbanas, ou seja eles estavam bem 

preparados para a vida na cidade. Outros já tiveram que aprender novos ofícios como o de 

charuteiro, a profissão de domesticas, costureiras, engomadeiras, forneiros, marítimo entre 

outras profissões o qual os negros se dispuseram a aprender para manter sua sobrevivência. 

Houve também um movimento para o litoral relacionado as atividades do cultivo do 

cacau, a presença de salários melhores, levando a migração de trabalhadores rurais de outras 

regiões para a lavoura daquele produto, não esquecendo que houve também um 

movimento em direção a África , o que também explica as comunidades existentes nas 

extremidades dos mangues  na Baia de todos os Santos. Podemos fazer uma ótica  a respeito 

dos serviços de engomadeira, cuidar de crianças, costurar e obvio a ama de leite, eram 

atribuídas as mulheres, já os serviços de copa e cozinha, eram atribuídos a homens e 

mulheres, os serviços externos a casa como jardineiro, roça e animais se dava aos homens, 

porem o serviço domestico era ocupado maciçamente por pessoas negras. 

Notasse que parte dos migrantes de engenhos para Salvador se ingressaram em 

profissões urbanas ou autônomos, logo o governo tratou de policiar e fiscalizar os que 

mercadejavam nas cidades. Porém nem tudo era paz, em alguns momentos o passado de 

escravidão era lembrado por algum desafeto, provocando conflitos. 

 

“Em 20 de fevereiro de 1892, depois de entrarem em varias casas de 

conhecidos para sambar, rapazes e moças residentes em Cachoeira, alguns 

deles com profissão de ganhador, entraram na casa de Manuel Nicolau 

Delfino [...] depois que o grupo saiu, Nicolau e a amásia deram por falta de 

objetos de uso domésticos e resolveram reavê-los.[...] Nicolau dirigiu-se a 

Fujão, conhecido por “Crioulo”, e ao ganhador Aprígio, pedindo a devolução 

dos objetos.Houve desentendimento e o grupo partiu para Nicolau aos 

gritos de “Mata o negro”. (FRAGA FILHO,2006,p.338). 

 

É fato que o passado dos negros sempre vinham a tona porém cada um queria impor 

sua importância social, como o caso da citação acima, o termo negro não significava só uma 

condição racial mais também a posição do escrevo na época. 
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Fazendo uma breve analise historiográfica sobre o pós-abolição no Brasil, 

percebemos que, mesmo com o fim oficial da escravidão, a cor continua sendo uma marca 

indelével carregada por milhares de homens e mulheres, fossem “libertos do 13 de maio” o 

não. A grande migração de famílias negras em direção aos centros urbanos no alvorecer do 

século XX reforçou a associação da criminalidade a raça e a origem social. Numa guinada 

ideológica, crimes diversos eram atribuídos a uma suposta natureza da população negra e 

á sua herança da escravidão, ou seja, fruto de cidadãos incompletos numa nova ordem 

burguesa, capitalistas e urbanos. 

Esses momentos que viam os negros como supostamente inclinados ao crime, no 

entanto, silenciava sobre as péssimas condições de vida na cidades, marcada pelos 

problemas de saneamentos e epidemias, pela falta de escolas e pelas políticas publicas 

discriminatórias de uma elite política que desenhava uma nação que deveria apagar seu 

passado escravista e  a memória dos descendentes do cativeiro. Eliminava-se o escravo, mas 

inventava-se o negro/preto como uma marca social negativa. Libertava-se o trabalhador e 

instituía-se legalmente a idéia de “vadiagem” para controlá-lo. 

No entanto é importante ressaltar que existia uma política de exclusão social, para o 

negro um conceito de raça o que significa o desejo de manter o controle e uma classificação 

racial impondo assim antiga relações hierárquicas, as autoridades baianas implantaram leis 

municipais relacionados ao disciplinamento e controle dos trabalhadores, onde se deu  

através das matriculas e da política de higienização das ruas, porém os libertos a todo custo 

reagiram contra essas políticas, na tentativa de formular alternativas para sua sobrevivência 

muitas vezes os negros se chocavam com os ex-senhores causando em muitos momentos 

conflitos. 

È fato que quando se trata de uma analise historiográfica mais apurada dos fatos que 

envolveram o pós-abolição, como assim também o desejo de um potencial explicativo que 

possa preencher essas lacunas surge assim o desafio de encontrar fontes que auxiliem essa 

pesquisa, desafios esses já mencionados por outros escritores como Ariane Menezes entre 
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outros  que tratam do assunto. A imagem do negro que sai das senzalas e se encaixa a uma 

imagem de marginalização é o que preenche as paginas de alguns livros e relatos 

encontrados em arquivos, porém o nosso desejo não é de expor essa imagem, mas sim 

através da historia mal vista, extrair o itinerário desses negros e fazer assim sua construção 

no que se diz respeito ao seu encaixe social. 

 

“sustento que os recursos materiais e simbólicos das comunidades, formados 

durante a escravidão, foram fundamentais para a concepção de estratégias 

de sobrevivência após o fim do cativeiro, sobretudo quando os ex-escravos 

buscaram alargar alternativas de vida dentro e fora dos antigos engenhos” 

(FRAGA FILHO, 2006,p. 25-26). 

 

 Porem o negro foi excluído do contesto social por meio do processo da abolição, o 

ato do desenvolvimento econômico junto a uma competição desenvolvimentista, afetou o 

negro de forma radical, porem os meios de encaixe de uma nova racionalização fez com que 

se formassem novas grupos raciais, deixando o negro cada vez mais fora do padrão social. 

O braço europeu se fazia presente e o negro assim foi removido da historia sendo 

desvalorizado e marginalizado. 

Dessa forma os negros foram sedo encaixados aos setores subalternos, enquanto os 

europeus encontraram todo acolhimento e apoio social, os negros encontraram dificuldades 

uma realidade dolorosa onde toda tentativa de  envolvimento social lhe apresentava 

dificuldades de interação e adaptação. 

 

A PROVÍNCIA DA PARAÍBA DO NORTE NO CONTEXTO HISTÓRICO: ESCRAVIDÃO E 

PÓS-ABOLIÇÃO 

De acordo com o censo populacional de 1872, a Paraíba tinha aproximadamente 

22.000 mil escravos distribuídos por toda a Província, um numero baixo se comparado ao 

ano de 1852 quando a população escrava era de 28.500 cativos. Esta queda esta diretamente 

ligada ao fim do trafico de Escravos em 1850 com a conhecida Lei Eusébio de Queiroz. Esta 
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queda afetou não só a Paraíba, mais todo o Brasil. Outro fator foi a crise da economia 

açucareira, levando muitos senhores de terras e donos de escravos a venderem seus cativos 

para a região sudeste, que neste momento esta com a economia cafeeira em grande 

ascensão. 

Na Paraíba, porém, em meio às crises econômicas que se abatia sobre a província, 

crescia o numero de fugas e momentos de resistências escrava. No Brasil, por volta dos anos 

50 do século XIX surgia o movimento abolicionista que vai ganhando força e adeptos, 

inclusive com muitos simpatizantes a causa abolicionista que vão levar ao parlamento a 

discussão sobre o fim da escravidão no Brasil. Na Província da Paraíba, os ventos de 

liberdade vão entrar na ordem do dia, um pouco incipiente, mais demonstrando insatisfação 

quanto ao regime escravista.  

Porém, o movimento abolicionista só se desdobraria na Paraíba, pouco antes da Lei 

Áurea. Em 1880, a elite paraibana foi contagiada com o movimento do Ceará que em 1884 

concebeu liberdade a todos seus escravos. O jornal “O Norte”, que circulava nessa época, 

pregava o abolicionismo total, numa propaganda que impressionou a opinião pública e 

gerou preocupações aos donos de escravos, pois mesmo muitos escravos não sabendo ler 

ou escrever, as informações circulavam e com ela o desejo de liberdade.  

Em 1882, com a passagem de José do Patrocínio, um ferrenho defensor da causa 

abolicionista pela Província, fundou-se “A Emancipadora Paraibana”, sob a presidência do 

padre João do Rego Moura. Esse movimento através do seu jornal o “Emancipador”, que 

defendia a causa dos escravos, conseguiu diversas alforrias. Em 1886, a causa da libertação 

dos escravos já tomara maior amplitude e com alguns núcleos de emancipadores, sendo os 

mais combativos os de Areia e Mamanguape. 

A "Emancipadora Areiense", como os outros abolicionistas da década de 1880, 

adotou medidas radicais para apressar a extinção da escravidão. Seus agentes agiram 

diretamente nas senzalas, estimulando fugas de cativos. Mas, o detalhe que nos chama 

atenção é o uso de jornais para denunciar os maus tratos da escravidão e incentivar os 
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senhores a alforriarem seus escravos. Os abolicionistas desenvolveram a propaganda pelas 

colunas do Areiense, jornal que começou a circular em 1887 e que aderira ao movimento. 

Contudo, para melhor ativar a campanha, Manuel da Silva fundou outro jornal Verdade, em 

março de 1888, dois meses antes da Lei Áurea o qual, além de desenvolver a propaganda 

abolicionista, tentou pressionar os proprietários de escravos a libertar seus cativos, 

divulgando os nomes dos senhores que ainda os possuíam. 

 Em 3 de maio de 1888, antecedendo a Princesa Isabel, a cidade de Areia localizada 

no brejo paraibano aboliu seu ultimo escravo, pondo fim a escravidão na Paraíba. Depois de 

abolida a escravidão, os ex-escravos passam agora a enfrentar outros problemas, entre eles, 

a falta de inclusão social, acesso a educação e o desemprego, ou para milhares sobrevivendo 

sobre si, ou seja, as suas próprias custas nas lidas diárias como engraxates, oleiro, carroceiro, 

cavouqueiro (trabalhador das pedreiras), batedor de facas, sapateiro, ferreiro, balaieiro, 

rendeiro, tropeiro, aguadeiro (vendedor de água), vendedor de leite e capim para 

alimentação de animais de transporte, empregado doméstico, catadores de papel, as negras 

como engomadeiras, lavandeiras, domesticas, quituteiras etc. 

Sobre a Paraíba, vejamos o que nos informa Ariane Norma de Menezes Sá; 

 

“Como na maior parte das províncias brasileiras, na Paraíba os proprietários 

utilizaram seus escravos até a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. 

Nos Vários setores da economia detecta-se a presença do escravo. Nas 

atividades açucareiras e de criatório, com maior intensidade, e, em menor 

grau, na algodoeira. As atividades domésticas eram muito importantes no 

sertão. De acordo com a cultura da região, todo e qualquer  trabalho físico 

deveria ser atribuição de escravos. Cozinheiras, costureiras e fiandeiras eram 

fundamentais na manutenção da família do grande proprietário.” (MENEZES 

SÁ, 2009, p.39-41). 

 

 As passagens acima, nos ajuda a pensar a situação do cativo na Paraíba antes e depois 

da abolição, pois acreditamos que muitos negros mesmo depois da abolição continuaram 
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vivendo nas propriedades de seus antigos senhores e trabalhando nas lavouras algodoeiras, 

na pecuária e em outras atividades rurais. 

 Porém, os desafios destes libertos eram grandes, as duvidas em deixar ou não as 

terras de seus senhores também lhes causava intranqüilidade, pois, agora de posse da 

liberdade, outros desafios os esperavam e as perspectivas de inserção social eram mínimas, 

pois mesmo livres, ainda carregavam o estigma de ex-escravos e a própria sociedade branca 

e elitista, carregavam consigo o preconceito e o racismo declarado. Sair do espaço rural e 

migrar para as cidades foi para muitos uma decisão estratégica a ser tomada pelos últimos 

cativos após a abolição.  

O exercício da recém adquirida liberdade de movimentação teria que levar em conta 

as possibilidades de conseguir condições de sobrevivência que permitissem realizar outros 

aspectos tão ou mais importantes da visão de liberdade dos últimos cativos, como as 

possibilidades de vida em família, mo radia e produção doméstica, de maior controle sobre 

o tempo e ritmos de trabalho e, de modo geral, sobre as condições dos contratos a serem 

obtidos (de parceria, empreitada ou trabalho a jornada) tendo em vista as dificuldades então 

colocadas para o acesso direto ao uso da terra. 

Na Paraíba, especialmente em Campina Grande nas primeiras décadas do século XX, 

o cronista Cristino Pimentel fez importante relato sobre a vida de um ex-escravo que para 

sobreviver tivera que catar papéis nas ruas e morreu totalmente abandonado pelos poderes 

públicos. O nome do negro era Manoel Maria, vamos à narrativa de Pimentel sobre nosso 

ilustre ex-escravo. 

 

Manoel Maria foi um capoeirista valente. No samba e na rua respeitado... 

Chegou em Campina como tombador e lotador de fardos de algodão, trazido 

pelo cel. Zumba Monteiro, para quem trabalhou muitos anos a fio. Era natural 

de Timbaúba dos Mocós... O negro Manoel Maria sofreu na velhice o quanto 

ou mais gosou na mocidade. Decrépito, suportou à força o peso dos seus 

oitenta anos. O destino, ainda brincando com ele, fê-lo apanhar pepéis sujos 

na rua, para viver. Quando era negro forte, marcou uma época no carnaval 

com o seu “Crube Decente de Cambimbas”, como se expressava na sua 
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linguagem de analfebéto. Manoel Maria, coitado, amargou a vida muitos 

anos. Nos seus dias penosos de desespero, com a necessidade a lhe chicotear 

o lombo cansado, sentenciava para quem lhe ouvia: _Todo nêgo é caruave a 

desgraça... _. Trabalhou tanto, lutou tanto e o destino ingrato, através da má 

vontade dos patrões que lhe exploraram a condição de preto, sustigava-o, 

castigava-o, como a sêca castiga o povo do Nordeste, que vive e resiste de 

teimoso que é... (PIMENTEL 2011, pp. 137-139). 

 

Esta passagem mostra ainda mais a situação de penúria e exclusão em que 

provavelmente tenha ficado dezenas de ex-escravos na Paraíba. Mesmo após a abolição, o 

negro Manoel Maria ainda continuou sendo explorado na sua força de trabalho na economia 

algodoeira e quando de sua velhice e sem forças para ensacar os fardos de algodão é 

dispensado do trabalho sem receber nada pelo seu serviço prestado e ver-se obrigado a 

catar papéis nas ruas para sobreviver, uma situação humilhante para quem trabalhou tanto 

e nada recebeu, a não ser o descaso da sociedade e dos poderes públicos, que mesmo com 

a Proclamação da Republica a situação do ex-escravo não mudou muito, pois agora possuía 

liberdade, mas não tinha oportunidade para construir uma vida justa e digna, com trabalho, 

educação, saúde e cidadania.  

Entendemos que, o 13 de maio (1888) e o 15 novembro (1889) foram momentos 

importantes na historia do Brasil, porém com poucas mudanças ou avanços no que se refere 

à questão do homem e da mulher de cor, nenhum projeto de inclusão foi feito, nenhuma 

indenização foi paga e as oportunidades foram as mais escassas. Porém, parte da sociedade 

elitista e branca da Paraíba insistia em criar uma imagem positiva destas duas datas, 

colocando a idéia de uma Província pacata e que o fim da escravidão e a passagem para a 

Republica foi feita de forma branda, tranqüila e com grandes transformações e que 

estávamos indo em direção a democracia e ao progresso. 

Vejamos o que diz uma matéria publicada em 1892 no jornal O PARAHYBANO. 
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Fazem hoje quatro annos que o Brazil, purificando-se no caminho da 

civilisação, da democracia e da liberdade, annunciou ao mundo que já não 

lhe maculavam o solo as pegadas de unico cidadão escravista! 

Sem abalo serio para as suas instituições, sem grande entrave para a lavoura, 

de que era o escravo o principal elemento, sem prejuízo para o commercio, 

foram de um jacto redimidos os captivos, e as nações mais civilisadas e cultas 

viram sorprehendidas extinguir-se o elemento servil sem a menor commoção 

intestina, sem mesmo uma revolta por parte d’aquelles que julgavam ter os 

seus mais vitaes interesses dependentes do braço escravo. 

E’ que expandia-se o espirito da liberdade innato no coração brasileiro que , 

vendo terminada entre flores e applausos. 

(...) 13 de Maio e 15 de Novembro, eis ahi duas datas que taduzem duas 

transformações radicaes em instituições profundamente  enraizadas no 

systema poitico-social de um paiz e que entretanto attentas duas conquistas 

pacificas, firmadas sem luctas sem sangue! 

Extincta a escravidão pela lei n. 3353 de 13 de Maio de 1888, derrocado o 

throno imperial pelo heróico movimento de 15 de novembro de 1889, 

descortinaram-se para o Brasil novos e mais vastos horisontes, e a miragem 

de felicidade e progresso, toldada por essas instituições incompatíveis com 

as aspirações de um povo livre dos entraves que lhes procuram oppôr os que 

não comprehendem que o patriotismo sincero e dedicado é o unico 

elemento de prosperidade de uma nação. 

Em pouco mais de um anno libertou-se a patria de um jugos igualmente 

pesados, em pouco mais de um anno, nós, os brasileiros, demos ao mundo 

inteiro o mais nobre exemplo de civismo, elevando-nos a altura das nações 

mais civilisadas, sem lactas fataes conseqüentes de tão grandes 

transformações! 

Passa a lembrança d’esse período 1888-1889, pequeno em relação ao tempo, 

mas enorme, grande e sublime, perante a historia, ser um potente incentivo 

para novos e brilhantes commettimentos. 

<< O Parahybano>> saúda 13 de Maio. (Jornal O PARAHYBANO - DIARIO, 

LITERATURA E NOTICIOSO. Sexta-feira 13 de Maio de 1892. ANNO I – IHGP 

– SERIE JORNAIS) 

 

A passagem acima, demonstra uma clara pretensão de construir uma imagem 

positiva do 13 de maio e do 15 de novembro, como momentos significativos na vida do 

cidadão brasileiro e paraibano. Não estamos negando a importância histórica destas datas, 

porém não concordamos com a idéia de uma democracia, de uma igualdade, de um 

progresso que não chegou para todos, principalmente os ex-escravos. A Republica não 

implantou nenhum projeto que incorporasse os ex-escravos a sociedade, nem tão pouco 
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criou mecanismos que agregasse valores educacionais e sociais para estes homens e 

mulheres de cor, a Paraíba, assim como outras províncias do Brasil não construíram projetos 

de incorporação para os afrodescendentes, que para muitos eram vistos e tidos como quase 

cidadãos. 

 

PALAVRAS FINAIS DE UMA INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA QUE NÃO TERMINA AQUI ... 

 As questões aqui suscitadas nos leva a pensar que os ex-escravos, além de serem 

discriminados pela cor, somaram- -se à população pobre e tornaram-se os indesejados dos 

novos tempos, os deserdados da República, que pregava um novo tempo de civilização, 

progresso e democracia. O aumento do número de desocupados, trabalhadores 

temporários e mendigos abandonados a própria sorte, passam a circularem pelas ruas na 

tentativa de sobrevivência e as vezes na prática de pequenos delitos contribuindo para o 

aumento da violência, no qual, neste momento o negro se depara com mais uma realidade 

a prisão imposta pelo estado civilizador, normatizador. Agora, o negro de ex-escravo torna-

se negro vadio, aspecto este que pode ser verificado nos relatos de jornais ou em boletins 

de ocorrência da época. 

Negro no pós-abolição, eis um tema complexo e fugidio, que tem despertado cada 

vez mais a atenção de pesquisadores do mundo acadêmico. Porém, os desafios, dessa nova 

área de estudos e pesquisas não são poucos. Os negros no pós-abolição devem ser 

apreendidos de forma endógena, a partir de seus próprios termos, de seus próprios 

costumes e de suas práticas de fazer e construir seu cotidiano, marcado pela exclusão e pela 

violência social a que foram submetidos.  

Nessas narrativas, cumpre decifrar como os negros percebiam os contextos 

específicos nos quais se inseriam, e de que forma procuraram tirar proveito deles para se 

auto-afirmarem e ampliarem seus direitos como cidadãos. Assim, Operando num campo de 

possibilidades e incertezas, sua experiência histórica caracterizou-se pelo “fazer-se”, pela 

ressignificação e cruzamento de códigos culturais diversos e pela (re)edição de tradições e 
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crenças múltiplas, de tramas descontínuas e heterogêneas, numa sociedade marcadamente 

racista e excludente. 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 8 
História, cultura e identidades: experiências 

africanas e afro-brasileiras 

 
Coordenação 
Prof. Dr. Eduardo Antônio Estevam Santos – UERN 

Profª. Drª. Idalina Maria Almeida de Freitas – UFRN 

 

 

LUIZ GAMA E SUAS CONTRANARRATIVAS A IDEIA DE PUREZA 

RACIAL NO BRASIL OITOCENTISTA 
 

Eduardo Antonio Estevam Santos* 

 

            Luiz Gama1115 em meio às turbulências políticas e transformações econômicas do 

século XIX paulistano. Nasceu em 1830 na cidade de Salvador e faleceu em 1882 em São 

Paulo. Foi poeta satírico e publicou seu primeiro e único livro, Primeiras Trovas Burlescas de 

Getulino em 1859. Atuou como jornalista e escreveu para os principais veículos de 

comunicação da cidade de São Paulo: Correio Paulistano, Radical Paulistano, A Província de 

São Paulo, Gazeta do Povo; e no Rio de Janeiro contribuiu para os jornais: Gazeta da Tarde 

e O Abolicionista. Criou o primeiro jornal ilustrado de São Paulo, o Diabo Coxo, juntamente 

com Sinzenando Nabuco (irmão de Joaquim Nabuco) e o caricaturista italiano Angelo 

Agostini. Foi redator de alguns periódicos de pequeno porte e ajudou na fundação dos 

jornais humorísticos, O Polichinelo e O Cabrião. Realizou dezenas de palestras em favor da 

                                                        
*Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor substituto da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
1115 Uma interpretação mais ampliada da vida e obra de Luiz Gama encontra-se em minha tese de 

doutoramento – Luiz Gama um intelectual diaspórico: intelectualidade, relações étnicorraciais e produção 

cultural na modernidade paulistana. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Tese de 

Doutorado, 2014. 
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abolição e tornou-se um ferrenho defensor da causa, ficou conhecido em sua época como 

um abolicionista radical em função de sua postura discursiva. 

Suas contranarrativas a ideia de pureza racial aparecem em alguns poemas do seu 

livro Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, nas cartas (correspondências) e nas dezenas de 

artigos publicados na imprensa paulista e carioca. Suas reflexões procuravam dar ênfase a 

luta pelo reconhecimento da ascendência africana no processo de formação da identidade 

étnica brasileira, e, sobretudo, que essa influência não conduziria necessariamente a uma 

identidade negra e sim numa crioulização, “porque tudo é bodarrada1116”, como ele mesmo 

afirmara. São bastante recorrentes as indagações de Luiz Gama quanto às definições de 

brancura, em suma quando se trata da busca pela autenticidade racial. “Os brancos que 

tanto orgulho tem de sua cor devem lembrar-se que as pérolas mais finas são produzidas 

na lama1117”, produziu esta sentença quando colaborava com máximas para o jornal O 

polichinelo.  

O presente artigo visa interpretar como Luiz Gama imaginava efetivamente o seu 

pertencimento, as relações étnicorraciais e sua luta pela construção de uma “comunidade 

imaginada1118” à luz da experiência da diáspora.  

Nosso ponto de partida para entendermos como suas práticas sociais e mentais 

(estrutura de sentimento) foram mediadas pelas formas de produção e organização sócio-

política é o seu artigo autobiográfico, que escrevera a pedido do jornalista Lúcio de 

Mendonça e publicado no Almanaque Literário de São Paulo em 25 de julho de 1880 e jornal 

Gazeta da Tarde, com sede no Rio de Janeiro. 

 

                                                        
1116 GAMA, Luiz. Primeiras Trovas Burlescas de Getulino (texto da primeira edição digitalizado na íntegra). 

3°Edição. São Paulo: Bentley Junior, 1904. Disponível em: www.ieb.usp.br/online/index/asp. Acesso em 25 de 

abril de 2014. 
1117 O Polichinelo, nº 22, 10 de setembro de 1876. Arquivo Público do Estado de São Paulo, coleção digitalizada, 

Disponível em: <www.arquivoestado.sp.gov.br>. Acesso em: 14 de novembro de 2013. 
1118 Faço uso da expressão criada por Benedict Anderson em suas reflexões sobre a invenção da nação. 

ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

http://www.ieb.usp.br/online/index/asp
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/
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Não me posso negar ao teu pedido, porque antes quero ser acoimado de 

ridículo, em razão de referir verdades pueris que me dizem respeito, do que 

vaidoso e fátuo, pelos ocultar, de envergonhado: aí tens os apontamentos 

que me pedes, e que sempre eu os trouxe de memória1119. 

 

 Luiz Gama construiu esta memória para desconstruir as “memórias” especulativas a 

respeito de sua trajetória de vida. Visava, também, procurar explorar os significados 

subjetivos da construção dessa memória e, ao mesmo tempo, refletir sobre sua experiência 

diaspórica. Podemos notar que a escolha do contexto para sua publicação foi bastante 

propício no sentido de se fundar uma referência, um marco de memória. Escrito em 1880 e 

só publicado em 1881, neste período Gama já era indiscutivelmente uma referência paulista 

na campanha abolicionista, o que contrastava com sua saúde, marcada pelo diabetes.  

             Quanto às narrativas desta carta, os biógrafos de Luiz Gama sempre procuraram 

comprovar os fatos apresentados da mesma, na medida em que a documentação pode 

rastrear. Desde Sud Mennucci, com O precursor do abolicionismo no Brasil; passando por J. 

Romão da Silva, com Luiz Gama e suas poesias satíricas; aos trabalhos mais recentes da 

Elciene Azevedo, Orfeu de Carapinha, e de Lígia Fonseca Ferreira, Com a palavra, Luiz Gama; 

tem havido um esforço para se “comprovar seus elementos mais controversos1120.” 

Indagações de alguns pesquisadores sobre a existência de sua mãe, Luiza Mahin, ou a 

respeito da identidade de seu pai, um fidalgo de origem portuguesa, ou ainda como Luiz 

Gama conseguiu as “provas de inconcussas de sua liberdade”, são apenas alguns exemplos.  

                                                        
1119 Carta de Luiz Gama a Lúcio de Mendonça, publicada no jornal Correio Paulistano em 25 de julho de 1880. 

Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional, www.hemerotecadigital.bn.br, consulta 

realizada em 10 de outubro de 2012. 
1120 Refiro-me às críticas da pesquisadora Hebe Matos aos biógrafos de Luiz Gama que “não contestam a 

narrativa da carta a Lúcio de Mendonça” e que “não são capazes de comprovar seus elementos mais 

controversos”, embora reconheça que não seja fundamental a sua comprovação, pondera ao destacar que se 

pode “sublinhar o aspecto simbólico da narrativa”. MATOS, Hebe. Raça e cidadania no crepúsculo da 

modernidade escravista no Brasil. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial, vol. III, 1870-

1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.27-28.  

http://www.hemerotecadigital.bn.br/
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A carta, entre outras produções, para muitos pesquisadores foi o ponto de partida 

para se traçar/analisar a construção de sua identidade étnica basicamente a partir de sua 

experiência escrava. A produção social de sua identidade foi interpretada com base em suas 

descrições a respeito da sua mãe, “sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa 

da Mina (Nagô de Nação)”; e da forte presença da mesma em sua memória1121, “dotada de 

atividade”, que “foi presa sob suspeita de envolver-se em planos de insurreições de 

escravos”, conforme seu próprio depoimento.  

 As suas críticas às definições de brancura, a exemplo que apresenta na carta, “meu 

pai, não ouso afirmar que fosse branco...”, quase nunca foi explorada pelos pesquisadores. 

Para Elciene Azevedo, em Orfeu da Caparinha, Gama forjou uma identidade étnica 

abrangente, de forma que aparecem em suas narrativas várias Áfricas. Uma vez que não se 

detém em uma determinada etnia, este seria um dos seus referenciais para a construção de 

sua identidade. 

Luiz Gama dá a este impulso um sentido muito particular: resgatando uma origem 

africana comum, que superava não só as diferenças étnicas, mas também as distinções entre 

brancos e negros criadas pelo discurso racial no regime escravista.  

O conceito, ou, mais precisamente, a ideia de identificação da modernidade, envolvia 

um trabalho discursivo de fechamento e de marcação de fronteiras simbólicas. Para 

consolidar esse processo de identificação, fazia necessário deixar de fora o exterior que a 

constituía. Neste sentido, a identificação em Luiz Gama era uma fronteira em aberto. Por 

isso, construiu sua contra-narrativa, dando ênfase numa luta pelo reconhecimento da 

ascendência africana na identidade étnica brasileira. 

A África está presente na prática social da escrita de Luiz Gama.   

 

                                                        
1121 Há um esforço dos historiadores em localizar Luiz Mahin no interior do levante dos Malês em 1835 a partir 

da informação de Luiz Gama de que sua mãe envolvera-se “em planos de insurreição escrava”, o que fica 

bastante evidente. Sobre as revoltas dos escravos muçulmanos na Bahia. Ver o historiador REIS, João José. 

Negociação e conflito. A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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Lundu para Viola 

Meu yoyô mecê não vê 

Uma imensa novidade? 

Nhonhô Mendes já nos deu 

Mil progressos na cidade. 

   

Deu-nos ruas espaçosas 

Luminarias pardacentas 

Deu-nos águas cristalinas 

E calçadas lamacentas. 

 

Minhas gente venham ver 

O luzir desta tetéia 

Resplandece e sobresai 

A famosa Paulicéia 

 

Nhonhô Mendes ordenou 

Numa lei municipal, 

Que brilhasse com fulgor 

Esta nossa Capital. 

 

Deu-nos luz e querosene 

Não precisa mais do gás 

Pois que viva nhonhô Mendes 

Que é sincero, bom rapaz. 

 

Minhas gentes venham ver 

Etc. etc. etc.1122 

 

Luiz Gama se apresenta como um intelectual com a voz da imaginação1123, fez apelo 

ao devir, à memória, à tradição, à saudade, ao sentir-se desterritorializado. Conviveu com a 

experiência do “exílio1124” e da “perda1125”, fazendo-o sentir “estrangeiro” e “familiar1126” no 

espaço que habita. Mais do que poemas introspectivos, Gama apresenta, em suas 

                                                        
1122 Diabo Coxo, nº 07, São Paulo, 1864-1865. Redigido por Luiz Gama; ilustrado por Angelo Agostini. Ed. Fac-

similar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. 
1123 TODOROV, Tzvetan. O homem desenraizado. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 142. 
1124 HALL, STUART. Da Diáspora – identidades e mediações culturais. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2003. 

p. 393. 
1125 Idem. 
1126 Ibidem. 
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produções, os efeitos físicos e psicológicos sobre aqueles que vivenciaram o horror da 

escravidão, cuja identidade foi forjada no mundo moderno ocidental. Na recorrência a Luiz 

Vaz de Camões, em sua monumental obra Os Lusíadas, notamos que aí está sua principal 

fonte de inspiração para o estilo épico e uso de imagens heróicas. Sebastianismo e diaspóra, 

apesar de constituírem-se como eventos históricos díspares, apresentam aspectos em 

comum – a ideia de um passado que pode ser recuperado, a dor e o sofrimento a partir de 

um sentimento de perda. 

 

Ó musa de Guiné, cor de azeviche 

Estátua de granito denegrido, 

Ante quem o Leão se põe rendido, 

Despido do furor de atroz braveza; 

Empresta-me o cabaço d´urucungo, 

Ensina-me a brandir tua marimba, 

Inspira-me a ciência da candimba, 

Às vias me conduz d´alta grandeza 

 

 Ressalta a beleza negra, a mulher negra, ao tempo que sua imagem era carregada 

de representações estereotipadas, tal atitude foi no mínimo desafiadora para a tradição 

literária. 

Quando a brisa veloz, por entre anáguas 

Espaneja as cambraias escondidas, 

Deixando ver aos olhos cobiçosos 

As lisas pernas de ébano luzidas 

 

No poema Quem sou Eu?, Luiz Gama apresenta uma contundente crítica política ao 

sistema de identificação1127 e diferenciação social e, em tom satírico, debocha de todas as 

                                                        
1127 O naturalista sueco Carl Lineu, em seu livro O sistema da natureza, apresentou, no século XVIII, depois de 

inúmeras viagens (América do norte, do sul, China), as características do homo sapiens: a) Europeu: claro, 

sanguíneo, musculoso; cabelo louro, castanho, ondulado; olhos azuis; delicado, perspicaz, inventivo. Coberto 

por vestes justas. Governado por leis. b) Africano: negro, fleumático, relaxado. Cabelos negros, crespos; pele 

acetinada; nariz achatado, lábios túmidos; engenhoso, indolente, negligente. Unta-se com gordura. Governado 

pelo capricho. In: PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru (SP): 

EDUSC, 1999. p. 68. 
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formas e sistemas de hierarquizações, concluindo que tudo está “misturado”. Contra a 

imagem de uma superioridade étnica, construída pelo discurso colonial, em que os brancos 

sentiam necessidade constante em manter, para preservar seus privilégios étnicos, Gama 

responde que as identidades são híbridas: “em todos há meus parentes”. Podemos notar, 

também no poema Quem sou Eu?, suas primeiras inquietações quanto ao sistema judiciário, 

que anos mais tarde marcará sua carreira jornalística, política e de rábula, assim como suas 

atuações nos tribunais defendendo os escravizados envolvidos em querelas de alforria. Do 

ponto de vista literário, Zilá Bernd afirma que o poema “[...] vai no contrafluxo das escolas 

literárias do século XIX por revogar, no campo poético, o sistema de hierarquia social que 

exigia respeito e reverência à nobreza e a outros representantes da classe dominante”1128.  

O racismo vivenciado por Luiz Gama é residual, uma herança da política das “raças 

infectas”, agora concentrado nos critérios biologizantes da raciologia moderna.  

 

Se negro sou, ou sou bode 

Pouco importa. O que isto pode? 

Bodes há de toda casta 

Pois que a espécie é muito vasta... 

Há cinzentos, há rajados, 

Baios, pambas, malhadas, 

Bodes negros, bodes brancos 

E, sejamos todos francos, 

Uns plebeus e outros nobres, 

Bodes ricos, bodes pobres, 

Bodes sábios importantes 

E também alguns tratantes... 

Aqui, nesta boa terra, 

Marram todos, tudo berra; 

Nobres, condes e duquesas, 

Ricas damas e marquesas 

Deputados, senadores, 

Gentis-homens, vereadores, 

Belas damas emproadas 

De nobreza empantufadas; 

Repinpados principotes 

                                                        
1128 BERND, Zilá. Introdução à literatura negra. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. p. 53. 
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Orgulhosos fidalgotes 

Frades, bispos, cardeiais, 

Fanfarrões imperiais, 

Gentes pobres, nobres gentes 

Em todos há meus parentes. 

 

Por mais estratificada que fosse a sociedade paulistana, ninguém escapava da 

bodarrada. Esse poema quer fazer demonstrar que os papéis e as relações sociais entre os 

indivíduos não poderiam ser sustentados pela superioridade/inferioridade racial, uma vez 

que a cor se apresenta como um significante vazio. Há um chamamento social para se 

repensar o lugar do preconceito de cor numa sociedade miscigenada. 

 Há tempos, no século XIX, que os viajantes viam o Brasil como um grande 

“laboratório racial”. Louis Agassiz, viajante suíço que esteve no Brasil em 1865, por exemplo, 

era bastante taxativo quanto à experiência histórica da mistura de raças. Assim descreve em 

seus relatos de viagem1129: 

 

[...] que qualquer um que duvide dos males da mistura de raças, e inclua por 

mal-entendida filantropia a botar abaixo todas as barreiras que a separam, 

venha ao Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente da amálgama 

das raças, mais geral aqui do que em qualquer outro país do mundo, e que vai 

apagando rapidamente as melhores qualidades do branco, do negro e do 

índio, deixando um tipo indefinido, híbrido, deficiente em energia e mental1130. 

 

O medo da miscigenação está evidenciado na própria expressão de uso cotidiano no 

século XIX: bode. O termo tem fortes referências a uma imagem emblemática do imaginário 

social, a figura do diabo1131. A mescla das raças teria gerado uma raça “diabólica”. Aqui, a 

                                                        
1129 Foi na era moderna que os europeus se posicionaram como centro do mundo, esta é uma posição da 

pesquisadora Mary Louise Pratt, em Os olhos do império – relatos de viagem e transculturação. Nesse livro, a 

autora interpreta esta posição europeia, por meio dos relatos de viagem, analisando criticamente as narrativas 

para além das descrições geográficas e botânicas. Foram nas zonas de contato que os europeus criaram a 

representação de si mesmo e do mundo. PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e 

transculturação. Bauru (SP): EDUSC, 1999. 
1130 SCHWARCZ, Lilia Moritz. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. p. 25. 
1131 Para alguns pesquisadores, a figura do Diabo estaria presente desde a fundação do Brasil. Ronaldo Vainfas, 

especialista em história colonial, explica que foi o Frei Vicente do Salvador o primeiro a interpretar o 



 

1192 

 

comicidade debocha dos argumentos científicos monogenistas1132 dominantes no século 

XIX, que acreditavam que a humanidade era una e que o entrelaçamento entre diferentes 

grupos humanos poderia degenerá-los, argumento que contribuía para as preocupações 

atemorizantes da intelectualidade branca. Luiz Gama lança um olhar político sobre a 

miscigenação, mais diretamente no modo como a sociedade representava a alteridade, 

posicionando-se com autonomia crítica, como protagonista e sujeito histórico. Neste 

aspecto, faz sentido a posição do crítico literário Silvio Romero, quando afirma que a cor da 

pele, para Luiz Gama, “nunca foi um embaraço à generosidade de seu coração e à atividade 

de sua inteligência”. 

 

Nos domínios de Plutão, 

Guarda um bode o Alcorão; 

Nos lundus e nas modinhas 

São cantadas as bodinhas: 

Pois se todos têm rabicho, 

Para que tanto capricho? 

Haja paz, haja alegria, 

Folgue e brinque a bodaria; 

Cesse, pois, a matinada, 

Porque tudo é bodarrada!  

 

Nota-se um elogio irônico ao “inferno” da miscigenação, saudado tanto nos espaços 

de divertimento afro-brasileiro (lundus) quanto nos espaços culturais de origem europeia, 

enfim, na cultura popular. Diabo, bode, cabrião, eram expressões correntes nas produções 

                                                        
surgimento da palavra. “A explicação de que a Terra da Vera Cruz e Santa Cruz ganhou o nome de Brasil por 

causa do pau de cor abrasada e vermelha e isto por que o Diabo, que perdera o controle sobre a velha 

cristandade européia, acharia refúgio na América”. VAINFAS, Ronaldo; SOUZA, Juliana Beatriz. Brasil de todos 

os santos. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2002. p. 09.  
1132 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-

1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. P.48. 
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de Luiz Gama. O seu primeiro jornal ilustrado tinha o nome de Diabo-Coxo1133. O Cabrião1134 

também foi um jornal com o qual contribuiu imensamente na criação e produção. A figura 

do diabo aparece em seus textos como “agente moralizador, crítico da sociedade e dos seus 

erros”1135. O diabo como personagem, nas produções de Luiz Gama tem a função de 

“desmascarar e castigar a esses entes criminosos ou ridículos, estúpidos ou orgulhosos”. 

Entendemos que Gama procurou dar uma resposta a um discurso de “brasilidade” 

hegemônico em sua branquitude, ao mesmo tempo em que procurava negar a todo custo 

“uma origem africana comum”. Se a “constituição de uma identidade social é um ato de 

poder1136”, Gama, procurou desestabilizar esse poder a partir dos marcos da constituição da 

diferença. Neste trabalho, defendemos a tese de que tomar uma posição-de-sujeito 

(identidade racial) era uma preocupação secundária em Luiz Gama, a identidade negra 

aparece a todo o momento num discurso a contrapelo. Embora apresente referências étnicas 

africanas na formação da identidade brasileira, “desprezam a vovó que é preta-mina”, ou 

ainda “não tolero falsário parentes,” mostra-se mais preocupado em criticar a “origem 

refinada” que a elite atribui à sua formação. 

 

 

 

                                                        
1133 Para Antonio Luiz Cagnin, a inspiração para esse nome veio do romance Le Diable Boiteux que obteve um 

grande sucesso no século XVIII. O livro conta a história de Asmodeu, o coxo, pobre diabo preso numa garrafa. 

Ao ser libertado por um estudante, concedeu ao jovem o poder de ver, através dos tetos e das paredes das 

casas, o que se passava com as pessoas no seu interior. Prefácio da versão livro do jornal Diabo-coxo. In: Diabo 

Coxo, São Paulo, 1864-1865. Redigido por Luiz Gama; ilustrado por Angelo Agostini. Ed. Fac-similar. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2005. p. 14. 
1134 Para Délio Freire dos Santos, esse nome deve sua origem à “influência dos romances-folhetins franceses, 

tanto os de Sue, como os de Frederico Soulié e os de Dumas-Maquet, criando personagens universalmente 

conhecidos como D’Artagnan, foi mundo grande entre o nosso povo. Mas, o principal personagem do 

romance-folhetim era o famigerado ‘Cabrion’”. CABRIÃO – semanário humorístico editado por Angelo 

Agostini, Américo de Campos e Antonio Manuel dos Reis: 1866 -1867. Ed. Fac-similar. Introdução de Décio 

Freire dos Santos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, Arquivo do Estado, 1882. p. 24-25. 
1135 GAMA, Luiz. Diabo Coxo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005, p.14. 
1136 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p. 110. 
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TRAJETÓRIA DE “MULATOS” NA FREGUESIA DO SERIDÓ, CAPITANIA DO 

RIO GRANDE (SÉCULOS XVIII E XIX) 
 

Charliara Daiane da Silva1137 

Helder Alexandre Medeiros de Macedo1138 

 

INTRODUÇÃO  

O trabalho investiga trajetórias de “mulatos” que viveram na Freguesia da Gloriosa 

Senhora Santa Ana do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte, no decurso dos séculos 

XVIII e XIX, a partir de fontes paroquiais relativas aos séculos XVIII e XIX. Considera, a partir 

dos estudos de Eduardo Paiva (2012), Sheila Faria (2004) e Silvia Lara (2007), que a 

“qualidade” de mulato corresponde a indivíduos mestiços, fruto, portanto, da mescla de 

pessoas de diferentes qualidades e condições, sobretudo, oriundas do universo da 

escravidão. Do ponto de vista metodológico, o estudo partiu de seleção das fontes 

paroquiais (livros de registro de batizado, casamento e óbitos), e judiciais (inventários post-

mortem), coleta dos registros e inserção em banco de dados; análise quantitativa e 

qualitativa das fontes, para estabelecimento de perfil demográfico dos mulatos e 

reconstrução de trajetórias.  

Os mulatos encontrados nas fontes paroquiais constituem-se, do ponto de vista 

quantitativo, em uma população reduzida em relação à dos outros mestiços. Entretanto, 

tomou-se como objetivo reconstituir o perfil genealógico do mulato Antonio José Vitoriano, 

morador da Vila Nova do Príncipe, que possuía o ofício de alcaide, profissão que era 

normalmente ocupada por sujeitos tidos como de “boa qualidade”. É preciso deixar claro 

                                                        
1137Graduanda no Curso de Licenciatura em História da UFRN – CERES – Campus de Caicó. Bolsista de Iniciação 

Científica (Voluntária) vinculada ao Projeto de Pesquisa: Crioulos, mamelucos, cabras e mulatos na Freguesia 

da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (Séculos XVIII e XIX) – PVF10559-2014. E-mail: 

charliaradayanne1@gmail.com 
1138 Professor do Departamento de História, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (DHC-UFRN). E-mail para contato: heldermacedox@gmail.com. 
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que não somente pessoas de cor branca poderiam possuir um cargo mais elevado, mas 

também a população mestiça poderia ter este privilégio. Antonio José Vitoriano ainda 

contraiu núpcias com Maria da Costa e desta união nasceram os filhos Antonio, Hermínia 

Maria de Jesus, Joana Maria de Jesus e Joaquim José de Santa Ana, os quais deixaram 

descendência.1139  

O termo qualidade, do qual nos apropriamos conceitualmente, deriva do latim 

qualitas. O mesmo era utilizado no período colonial, por isso nos apropriamos dele e não 

dos termos cor, raça e etnia. Vale salientar que o termo apresentava outros significados 

Primeiramente, qualidade tinha um sentido voltado para o estado1140 atual do indivíduo; a 

posteriori, o mesmo passa a caracterizar a “cor” do indivíduo. Conceitualmente, o vocábulo 

“qualidade”, no geral, englobava as diversas qualidades ou castas nas quais grupos sociais  

e indivíduos eram qualificados (PAIVA, 2012). Este comporta uma sobreposição dos 

elementos que se reputavam às populações que viviam na América portuguesa: relações 

(familiares, de parentesco e profissionais), condições (econômicas, políticas, sociais, 

religiosas e étnicas), a ascendência, a naturalidade, os privilégios e as aptidões (RUSSEL-

WOOD, 2005; PAIVA, 2013). Neste contexto, a partir do encontro de pessoas de diversas 

“qualidades”, no contexto do fenômeno da ocidentalização, surgiram as dinâmicas de 

mestiçagens no período colonial. O momento inicial da ocupação das terras 

“desconhecidas” foi onde nasceram os primeiros filhos da terra, os mestizos/mestiços, 

nascidos do cruzamento desses povos atuantes nas terras brasílicas. De certa forma, o termo 

mestizos teve seu emprego iniciado na conquista da América, pois, segundo Eduardo Paiva, 

“O vocábulo mestizo/mestiço só apareceu mais tarde. É ainda mais impossível precisar 

                                                        
1139 Para reconstituir a genealogia de Antonio José Vitoriano fizemos uso do inventario post-mortem de 

Margarida Cardoso, 1816, arquivado no Laboratório de Documentação Histórica – LABORDOC, localizado no 

Centro de Ensino Superior do Seridó- CERES da Universidade Federal do Rio grande do Norte - UFRN.  
1140 Estado, neste contexto, refere-se, por exemplo, ao status social do indivíduo, condição física, moral e estado 

civil. 
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quando exatamente o termo passou a ser usado de forma sistemática, mas isso pode ter 

ocorrido na década de 30 do século XVI” (PAIVA, 2012, p.197). 

Gruzinski (2001) utiliza o termo “mestiçagem” para nomear as pessoas que são 

resultados das dinâmicas de mestiçagem, oriundas do processo de ocidentalização que 

reuniu indivíduos das quatro partes do mundo conhecido: América, Europa, Ásia e África. O 

autor faz uso do conceito de “hibridação” para junto com a “mestiçagem” entender os 

“processos objetivos” presentes nas fontes e nos atores que participam desses processos. 

Para este autor a mestiçagem não se dá apenas no âmbito biológico, mas cultural também. 

Ou seja, não existe apenas uma mistura de corpos, mas de imaginários, de léxicos, de 

costumes, de modos de vidas distintos.  (GRUZINSKI, 2001). 

A partir do mundo mestiço, há diversas categorias, subdivididas entre: cabras, 

curiboca, mazangana, mulato e pardo. Tomou-se então por rastrear uma dessas categorias, 

as pessoas de qualidade mulata, oriundas de negras (os) e brancas (os).  Indivíduos postos 

no mundo da escravidão, compondo o momento histórico do período colonial escravista, 

fazendo parte das pessoas que fazem parte dos indivíduos escravizados.  

No período que as dinâmicas de mestiçagens ocorriam, o “mulatismo” estava 

presente entre os mestiços. A partir de um momento em que ocorriam a mestiçagem a 

palavra “mulato” começa a ganhar diversas conotações pejorativas ao longo do tempo.  

 

Mulato também podia ser eventualmente uma forma de xingamento. Na 

maioria dos processos de injúria que consultei, no entanto, as ofensas 

restringiam-se geralmente a ‘ladrão’, ‘corno’, ‘cachorro’ e ‘filho-da-puta’. 

Muito raramente diziam respeito a um atributo físico dos injuriados [...] 

(LARA, 2007, p.137). 

 

As pessoas de qualidade parda queriam de certa forma, ser mais valorizadas 

moralmente que as pessoas mulatas, revestindo-se do “conceito” de que elas eram 

“melhores” que os mulatos, mas para alguns autores, a denominação pardo e mulato 

chegam a ter o mesmo significado. Bluteau (1728, p.628, 265) diz que “Mulâta, & Mulato. 



 

1198 

 

Filha, & filho de branca, & negra, ou de negro, & de mulher branca. Este nome Mulato vem 

de Mû, ou mulo, animal gerado de dous outros de differente elpecie [...]”, e pardo “Cor entre 

branco, & preto [...]”. Sendo assim, Bluteau atribui o mesmo significado para ambos, 

dispensando a diferenciação de cor. Lara (2007) e Vainfas (2000), por sua vez, adotam o 

mesmo conceito de Bluteau para denominar as pessoas de qualidade “parda e mulata”. 

No percurso metodológico, adotamos o método onomástico, problematizado por 

Carlo Ginzburg (1989). O método onomástico caracteriza-se na constituição de famílias, e, 

como especificidade, utiliza-se a parte que é mais particular em cada indivíduo: o nome, ou 

seja, a partir do momento que se tem o intuito de rastrear uma família, “automaticamente" 

já se tem um membro desta, que procedendo dele logo porta a possibilidade do 

rastreamento da família desejada, utilizando-se do nome do indivíduo como pista, ajudando 

e/ou partindo na busca em fontes documentais (documentos paroquiais e/ou judiciais), 

possuindo a possibilidade de encontrar o que se buscava.  

No que tange à seleção das fontes, estas se dividem em paroquiais (livros de registro 

de batizado (1803-1806; 1814-1818), casamento (1788-1809; 1809-1821) e óbitos (1788-

1811; 1812-1838)) e judiciais (inventários post-mortem, utilizando-se o recorte dos séculos 

XVIII-XIX). Sua coleta foi feita a partir dos fundos documentais presentes no Laboratório de 

Documentação Histórica (LABORDOC) do CERES-UFRN, sendo que as fontes paroquiais já 

encontravam-se dispostas em bancos de dados.  

Adotou-se, também, a observação da “qualidade” a partir de três critérios: expressa 

no texto do registro (posta no interior do documento escrito); na averbação do registro 

(exposta na parte vazia, ao lado do texto); expressa dos pais do indivíduo registrado 

(localizada dentro do corpo do texto; qualidade dada pelos pais da pessoa). E para melhor 

entendimento, foi feita a análise quantitativa (quantidade dos registros analisados) e 

qualitativa das fontes (qualidade dos indivíduos), para estabelecimento de perfil 

demográfico dos mulatos e reconstrução de trajetórias, a exemplo da de Antonio José 

Vitoriano. 



 

1199 

 

A partir da análise documental quantitativa e qualitativa, considerou como necessário 

a construção de tabelas e gráficos para melhor exemplificação e entendimento dos 

resultados obtidos durante a pesquisa. 

 

POPULAÇÃO DE QUALIDADE MULATA: O CASO DE ANTONIO JOSE VITORIANO 

Nos dados paroquiais (batizado, casamento e óbito) e judiciais (inventários post-

morten), referentes aos séculos XVIII e XIX, observa-se que, na Freguesia do Seridó, a 

população era composta, em sua maior quantidade, por pessoas “mestiças” (cabras, 

curibocas, mulatos e pardos, a exemplo), mas, também havia uma população considerável 

de pessoas de qualidade “pura”.1141, como branco, preto, entre outros (Tabelas 1 a 4). Vale 

salientar que boa parte da documentação analisada estava composta, em sua grande 

maioria, por pessoas que não teriam sido registradas, sem identificação, não apresentando 

nenhum dado sobre estes.  

 

Tabela 1 – Qualidades de crianças batizadas na Freguesia do Seridó (1803-1818) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra: 1.487 indivíduos; Fonte: elaboração dos autores com base nos livros de batizados Livro 01 (1803 a 

1806) e 02 (1814 a 1818) da Freguesia do Seridó. 

 
 

 

                                                        
1141 O indivíduo puro é aquele que “não possui” a mescla de cores, como por exemplo, a pessoa de cor branca, 

negro, índio, entre outras (PAIVA, 2012). 

Qualidade % 

Mestiço 30 

Não Indicado 29 

Branco 29 

Qualidade dos Pais Indicada 8 

Africana 4 

Crioulo 0 

Escravo 0 

Fôrro 0 

Índio 0 
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Tabela 2 – Qualidades das noivas da Freguesia do Seridó  (1788-1821) 

Qualidade % 

Sem Identificação 50 

Mestiço 29 

Branco 8 

Africana 7 

Crioulo 2 

Pais Sem 

Identificação 

1 

Escravo 1 

Fôrro 1 

Índio 1 

Amostra: 579 indivíduos; Fonte: elaboração dos autores com base nos livros de casamento. Livro 01 (1788 a 

1809) e 02 (1809 a 1812) da Freguesia do Seridó. 

 

Tabela 3 – Qualidades dos falecidos na Freguesia do Seridó (1788-1838) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra: 2.250 indivíduos; Fonte: elaboração dos autores com base nos livros de Óbito Livro 01 (1788 a 

1811) e 02 (1812 a 1838) da Freguesia do Seridó. 

 

 

 

 

Qualidade % 

Branco 29 

Mestiço 28 

Não Indicado 26 

Africanos 7 

Escravo 5 

Pais Indicados 3 

índio 1 

Crioulo 1 
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O intuito da construção destas tabelas se deu a partir da busca por mulatos na 

Freguesia do Seridó a partir das fontes paroquiais e judiciais, mostrando que essa população 

estava presente na freguesia. É possível que aqueles mulatos que já eram libertos ou que 

possuíam um cargo mais elevado na sociedade, se sobressaiam de certa forma, chegando 

até a possuir um inventário ou até mesmo possuírem registros paroquiais.  

No intento de verificar quantitativamente a existência de mulatos na Freguesia do 

Seridó, realizamos uma análise das fontes paroquiais e judiciais como ilustra as tabelas 

abaixo: Então, se fez a análise das fontes judiciais, com 57 registros (Tabela 5) o que resultou 

em um número por qualidade de 153 pessoas mestiças (Tabela 6).   

 

 

Documentos Nº Registros Mulatos % 

Fontes Paroquiais  7934 23 0,3% 

Fontes Judiciais  57 15 26% 

Total 7991 38 0,5% 

Fonte: dados da pesquisa, 2014.  

 

Qualidade % 

Mestiço 37 

Crioulo 28 

“Africanos” 23 

Sem Identificação 12 

Tabela 5 – Quantificação dos bancos de dados das fontes paroquiais (batizado, casamento e 

óbito - 1788-1838) e inventários Post-mortem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – População escravizada na Ribeira do Seridó (1754-

1799) 

Amostra: 185 indivíduos. Fonte: elaboração dos autores com base em 54 

Inventários post-mortem (1754-1799) da Vila do Príncipe. 
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Como explicitado na tabela a cima, (tabela 5), a maior quantidade de pessoas de 

“qualidade” mulato estão postas nos inventários (26%). Ou seja, de 57 registros foram 

encontrados 15 mulatos, sendo que, nas fontes paroquiais (batizado, casamento e óbito – 

1788-1838) a quantidade de mulatos nesses registros é insignificante. De 7.934, foram 

encontrados somente 23 pessoas mulatas. 

 

 

“Mestiços”/Africanos Número por qualidade % 

Angola 8 5 

Negro da Guiné 2 2 

Tapuia 2 1 

Sem identificação 57 37 

Cabra 17 11 

Crioulo 37 24 

Negro 11 7 

Mulato 15 10 

Preto 4 3 

Total 153 100 

Amostra: 153 indivíduos. Fonte: elaboração dos autores com base em 57 Inventários post-mortem (1737-1799) 

da Vila do Príncipe. 

 

Na amostragem da tabela 6, buscamos fazer uma análise dos bancos de dados de 

Inventários (Comarca de Caicó – 1737-1814) na procura por indivíduos de “qualidade” 

mulata. Como consta nos resultados, as pessoas mulatas estão presentes nos inventários em 

uma quantidade significativa. Ou seja, de 57 registos, com o total de 153 pessoas, 15 são 

indivíduos mulatos. 

Quando falamos dos dois resultados, tanto fontes paroquiais quanto fontes judiciais, 

a maioria de pessoas mulatas, como já falado anteriormente, estão postas nos inventários 

(fontes paroquiais).  

Ao todo (Documentação jurídica e eclesiástica), foram analisados 7.991 registros, 

sendo 7.934 de ordem paroquial e 57 registros de fontes judiciais. Na documentação 

paroquial levantou-se 23 mulatos, (o que representa 0,3% do universo dos documentos 

Tabela 6 – Percentual de Inventários da Freguesia do Seridó (Comarca de Caicó -1737-1814) 
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paroquiais). Nas fontes judiciais os mulatos se constituíram em número de 15 

(representando 26%). 

Desse modo, é significativo a maior quantidade de mulatos encontrados nas fontes 

judiciais quando comparado com os dados das fontes paroquiais (Tabela 5 e 6).  

A partir dessa análise quantitativa podemos concluir que os mulatos foram um grupo 

que apareceram principalmente nas fontes judiciais (inventários post-mortem e cartas de 

alforrias), o que é um indicativo de que esses estavam mais próximos do universo escravo 

em detrimento aos demais grupos mestiços como os pardos. No que concerne aos 

inventários, salientamos que os mulatos que foram localizados nessa fonte, em sua maioria, 

figuraram enquanto escravos que estavam sendo arrolados. 

Partindo para o perfil genealógico do mulato Antonio José Vitoriano (Figura 1), 

casado Maria da Costa, desta união nasceram dois homens e três mulheres. Morador da Vila 

do Príncipe, possuía o ofício de alcaide. Constituímos parte de sua família, mas precisamos 

deixar claro que a pesquisa sobre esta pessoa mestiça não se chegou ao resultado final, pois, 

pelo fato de serem muitos registros para análise não se teve tempo de se fazer um 

rastreamento mais profundo de sua família, mas que a pesquisa continuará em busca de 

mais resultados.  
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Geneagrama 1 - Genealogia de Antonio José Vitoriano 

 

Geneagrama 1 - Genealogia de Antonio José Vitoriano 

Fontes: Bancos de dados das fontes paroquiais (nascimento, casamento e óbito - 1788-1838) e 
inventário Post-mortem. 

 

Fontes: Bancos de dados das fontes paroquiais (nascimento, casamento e óbito - 1788-1838) e 
inventário Post-mortem. 
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Como dito anteriormente, o mulato José Vitoriano dispunha do ofício de alcaide. Para 

possuir/manter o referido trabalho era necessário ser casado, ser “homem bom” e morador 

na vila, lugar ou cidade em que se situava, e não possuísse pendências com o governo. Essas 

características caracterizam o cargo de Alcaide Pequeno. Criado em 1532 e ordenado em 

11.1.1603, tem como órgão a câmera, e por este era nomeado para o cargo aquele que 

estava de acordo com as normas do período, apto para o trabalho (SALGADO, 1985, página). 

Um fato importante de ser ressaltado é que, com base no rastreamento, percebeu-se 

que toda a sua família foi registrada como pessoas de “qualidade” parda, e não mulata, ou 

seja, isso deve ter ocorrido, como Lara (2007, p.137) vem exemplificar que “Mulato também 

podia ser eventualmente uma forma de xingamento”. Então de certa forma, como busca de 

um “branqueamento” eles utilizavam a denominação de pardo para ser um pouco mais bem 

visto no meio social. Não afirmando que o pardo eram pessoas tidas como “boa qualidade”, 

mas de certo sentido, eles eram mais bem vistos que os mulatos em sua época. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a partir deste estudo evidenciou-se que essas pessoas que são de qualidade 

mulata vêm aparecer em uma concentração maior na documentação judicial. Sabe-se que a 

maior parte da população “mulata” são pessoas que estão inseridas no mundo da 

escravidão. Dessa forma, a sua qualidade se apresenta em uma maior proporção em 

testamentos e partilha de bens; pois é lá que eles eram registrados, não como uma pessoa 

de uma “melhor qualidade” que estava herdando ou recebendo uma dívida, mas eles 

próprios seriam o objeto de uso que estariam sendo dados a algum herdeiro ou dados como 

prestação de dívida. Diferente das fontes paroquiais, os mulatos aparecem registrados em 

maior número nos documentos judiciais. Eram raros os momentos, em que eles apareciam 

contidos nos registrados paroquiais. Em alguns momentos, havia aqueles mulatos que 

possuíam algo socialmente valorativo atribuído pelos atores da época que de certa forma, 

passavam a serem “mais bem vistos” pela sociedade, tendo um sentido valorativo a mais. 
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E sobre Antonio José Vitoriano, foi possível rastrear uma parte de sua família na 

documentação paroquial e judicial, que por sua vez, este possuía um ofício de alcaide. Este 

trabalho era normalmente ocupado apenas por sujeitos tidos como de “boa qualidade”. 

Mostrando, portanto, que não somente os “brancos” poderiam ter um trabalho valorizado. 

Desse modo, havia “mestiços” que possuíam um “cargo mais elevado” do que era de 

costume. O que torna necessário deixar claro que não somente pessoas de cor branca 

poderiam possuir um cargo mais elevado, mas também a população mestiça poderia ter 

este privilégio. 
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CANDOMBLÉ E O DIREITO À FALA 

 

Isabele Soares Parente1142 

Poliana Leandro dos Santos1143 

 

Este artigo tem como objetivo fazer um estudo sobre as formas expressionais do 

relato de preconceito sofrido pela sacerdotisa de Candomblé Mãe Célia de Oxum, sobre as 

experienciação do preconceito religioso (Juazeiro do Norte-CE). A análise parte do áudio e 

da transcrição, registradas em uma conversa realizada pelos participantes do projeto 

intitulado O sujeito discursivo no Candomblé e Umbanda: repressão e preconceito no Cariri 

Cearense. No registro, a sacerdotisa Mãe Célia conta as diversas formas de repressão e de 

preconceito sofridos tanto por ela como por outros praticantes de religiões de matrizes 

africanas, caracterizadas, segundo a sacerdotisa, como uma religião negativa, de pessoas 

sem instrução e de “baixo nível”. Há também o relato sobre a luta pelo direito à fala e a 

constante resistência do povo de santo em uma região onde existe a predominância, e um 

sólido poder, do catolicismo na política e na cultura. A abordagem privilegia a identificação 

dos procedimentos discursivos, sobretudo no que diz respeito aos itens lexicais e aos 

aspectos relacionados ao uso de tropos.  

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem-se verificado no Brasil um intenso ataque contra as religiões 

de matrizes africanas, advindos, principalmente, das igrejas neopentecostais. Nas décadas 
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Iniciação Científica do projeto "O sujeito discursivo no Candomblé e Umbanda: repressão e preconceito no 

Cariri cearense". Email: isabele-soares@hotmail.com 
1143Graduanda do curso de Letras pela Universidade Regional do Cariri (URCA), membro do corpo discente do 

Núcleo de Estudos Teoria Linguística e Literária (NETLLI) e bolsista de Iniciação Científica do CNPq 

desenvolvendo o projeto “O sujeito discursivo no Candomblé e Umbanda: repressão e preconceito no Cariri 

cearense”.  Email: poliana_dossantos@hotmail.com 
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de 1950 e 1960, assim como ressalta Silva, o movimento pentecostal se expandiu no Brasil, 

aumentando suas denominações e ganhando mais visibilidade (SILVA, p. 151-152). Essa 

segunda fase do movimento foi caracterizada pelo “dom da cura divina”, pelas estratégias 

de proselitismo e pela capacidade de conversão em massa. Ao passo que na década de 70, 

iniciada a terceira fase, que repercutiu nos anos seguintes, essas igrejas passaram por 

grandes mudanças, adotando, assim, a denominação de “neopentecostal”.   

De um modo geral, essa fase se caracterizou pelo forte uso da mídia eletrônica e 

impressa, das técnicas de administração empresarial, pela valorização do pragmatismo e 

pela “batalha espiritual”, travada contra outras religiões, principalmente as de matrizes 

africanas. Mas, assim como acertadamente Silva coloca, o alvo dessa batalha não deveria ser 

a igreja católica, que, segundo o Censo Demográfico do IBGE feito em 2000, representa 

73,7% da população brasileira, enquanto as religiões afro-brasileiras representam apenas 1, 

7%? (SILVA, p. 152) Para o autor, tal alvo não foi decidido de modo fortuito.  

Silva afirma que esse ataque, além de representar uma estratégia de proselitismo para 

adquirir os fiéis, significa também uma estratégia para monopolizar os símbolos religiosos 

e seu mercado no Brasil, bem como a experiência de transe, que seria a responsável por 

levar muitas pessoas interessadas nesse fenômeno aos terreiros de Candomblé e Umbanda.  

Esse constante ataque, muitas vezes praticado através da violência física e simbólica, 

está representado também no uso de alguns termos, utilizados, primeiramente, pelas 

religiões afro-brasileiras e, depois, pelas igrejas neopentecostais. Nestas, os pastores 

proferem palavras que realizam a cura dos doentes e que ordenam o afastamento dos 

“demônios”; isto é, para o neopentecostalismo, “É no momento dessa ‘ordem verbal’ que 

Deus, acredita-se, opera a cura” (SILVA, p. 153). Já para as religiões de matrizes africanas, a 

palavra representa a emanação de axé, significando não uma “compreensão racional”, mas, 

sim, uma “dinâmica comportamental” (SILVA, p. 154). Para ambas, portanto, o poder da 

palavra é de vital importância.  



 

1209 

 

Uma vez que muitos termos utilizados pelas religiões afro-brasileiras foram adotados 

e ressignificados pelo neopentecostalismo, indicando uma apropriação cultural que deturpa 

o significado original, os discursos dos sacerdotes dessas religiões têm sido marcados 

fortemente por esses ataques. Tal fato é um dos traços constitutivos que representam a 

relação entre dominante/dominado, entre as culturas hegemônicas e as marginais.  

 

AS FORMAS EXPRESSIONAIS DO PRECONCEITO 

Na entrevista gravada com Mãe Célia de Oxum, abundam os casos de preconceito 

experenciados pela sacerdotisa. Ao analisar a transcrição desses relatos, são perceptíveis as 

marcas gramaticais que caracterizam, antes de tudo, o comportamento de uma cultura 

“marginal” com relação a uma cultura hegemônica. 

Ao ouvirmos esses relatos, percebemos que esses ataques verbais dirigidos ao povo 

de Axé representam, principalmente, um desconhecimento sobre as religiões de matrizes 

africanas. Em outubro de 2014, ocorreu a I Caminhada pela Liberdade Religiosa no município 

de Aurora, no estado do Ceará. A ideia de uma Caminhada nesse município se deu a partir 

de uma agressão física e verbal sofrida por uma sacerdotisa do Candomblé, a Ebomi Suzi de 

Oyá Balé. Durante o ataque, o terreiro da sacerdotisa foi pichado de símbolos satânicos, 

alegando, assim, que a religião seria um culto satânico. No entanto, a ideia de “demônio” 

não é concebida por essas religiões. 

A Caminhada, então, representou não só o direito à liberdade de culto, mas também 

a desconstrução de um preconceito tão difundido no Brasil. Essa desconstrução ocorre a 

partir da explicação de determinados atos. Nesse último caso exposto, isso ocorreu pela 

explicação do culto, isto é, “não podemos cultuar algo que sequer existe na nossa religião”. 

Da mesma forma, é perceptível no depoimento de Mãe Célia o mesmo traço de 

desconstrução.  

Em janeiro de 2014, houve o XIII Intereclesial da CEBs (Comunidades Eclesiais de 

Base), no município de Juazeiro do Norte – CE. O evento, promovido pela igreja católica, 
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reunia sacerdotes e fiéis de religiões cristãs; no entanto, os sacerdotes das casas de 

Umbanda da região não foram convidados. Apenas uma mãe de santo, a ialorixá Mônica, 

que mora em Sobral, foi convidada a participar do evento, onde faria uma apresentação com 

seu coral, o Africanto. Entretanto, durante os depoimentos dos sacerdotes, os de religiões 

de matrizes africanas teriam sido impedidos de falar.  

Durante seu depoimento, Mãe Célia, quando em confronto com os discursos 

preconceituosos que ouviu no evento, oferece contra-argumentos que reforçam ainda mais 

essa desconstrução a partir da justificativa. Nesse sentido, duas palavras são marcantes: o 

“não” e o “mas”.  

O “não” é um advérbio de negação, enquanto o “mas” é uma conjunção coordenada 

adversativa. As duas, portanto, representam uma negação a algo. Dentro do contexto da 

entrevista, representam uma negação ao discurso do outro. 

Além disso, dois outros traços são marcantes: o uso do “né?” e as pausas durante a 

fala. O “né?”, além de representar uma forma de chamar a atenção do ouvinte para aquilo 

que é falado, representa, também, uma estratégia de persuasão para convencer o ouvinte, 

a fim de que este concorde com a opinião do emissor.   

 Podemos notar claramente tais traços no seguinte trecho da entrevista, em que é 

relatado o momento em que a ialorixá foi impedida de falar:  

 

"[...] E daí ficaram enrolando. Ai quando começou a haver uma...uma pastora 

começou a fazer uma fala lá, e ela teve direito a cinco páginas, né? Imagina 

aquilo digitado, não foi pouca coisa, né? E...eu prestando atenção ao 

discurso dela, então começou a um...uma...um... Eu achei agressivo o 

discurso dela. Dai eu disse: "Não. Eu tenho que falar.". "Não, mas só eram as 

pessoas que tavam escritas" [dito por uma freira que estava no local]. Eu digo: 

"Não, mulher, nós fomos agredidos, então eu tenho o direito de falar." Então 

eu fui convidada várias vezes, a gente insistiu, e me chamavam lá detrás do 

palco, afastado...que tivesse paciência, mas na grande verdade estavam 

enrolando...pra terminar, pra não ter eu...eu não ter o direito, né? E ai 

acabou, eu senti também um preconceito muito grande. É...eu senti, assim, 

que eles acham...ter essa cultura que todo... Que por ser de axé, nós somos 

pessoas sem estudo, sem instrução, né? É...analfabeto. Então...não quero 
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citar nome, até porque depois... Não sei o que ela viveu, coitada, é uma freira 

e tentou ajeitar toda uma situação, o que foi se tornando um pouco pior a 

situação, porque quando ela estava achando que estava me convencendo, 

ela me soltava, mostrando o preconceito. De repente, uma negra de axé, né? 

Ou macumbeira ir falar pra aquele tanto de pessoas, né? Então ela achou que 

eu ia baixar o nível, ou não sabia falar, qualquer coisa...” 

 

Nesse sentido, as pausas do trecho acima também possuem um valor significativo. 

Ao lembrar essa determinada situação, em que é agredida verbalmente e impedida de falar, 

a fala se torna mais apressada. Nesse contexto, as pausas podem representar um trauma 

linguístico, uma vez que a experiência do preconceito influencia diretamente a linguagem. 

Isso pode ser claramente percebido quando o trecho anterior é posto em comparação com 

o seguinte, que ocorreu no início da entrevista: 

 

Então, essa questão preconceituosa, né? sempre existiu, né? Eu, de fato...eu 

nunca tinha sentido na pele uma coisa tão...tão forte. Foi um negócio muito, 

assim, grandioso, que... A gente sabe que existe o preconceito, mas você tem 

uma postura e você também tem que fazer que não está acontecendo, você 

não pode se deixar atingir pela problemática.  Que eu acho que a questão 

do preconceito é um problema das pessoas, não é meu, né? O meu... A minha 

forma, é só combater isso. Então eu nunca tive, porque eu sempre fui muito 

bem resolvida, né? Desde que eu assumi, né? Porque eu também tive o meu 

tempo de reflexão, de...de...de questionar quem eu era de fato, né? Porque 

eu venho de família católica, né?  

 

No trecho acima, a ialorixá se encontra visivelmente mais calma. Dessa forma, as 

pausas na fala, no início da entrevista, podem sinalizar a elaboração do seu discurso.  

Além disso, percebe-se também, a partir desse trecho, que uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelos fiéis das religiões de matrizes africanas consiste no direito à 

fala, muitas vezes negado, e no “baixo nível” atribuído a estes. Nos próximos capítulos, 

abordaremos melhor essas questões.  
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MACUMBA 

A partir de algumas das entrevistas realizadas com a Ialorixá Célia, constatou-se, 

como dito anteriormente, inúmeros casos de preconceito e repressão experenciados tanto 

por ela quanto por outros adeptos da religião. Alguns deles, citados pela ialorixá, consistem 

na atribuição de valores e imagens negativas aos fiéis. Um exemplo disso é o termo 

“macumba”.  

Quando utilizado por pessoas que não são adeptas dessas religiões ou que não 

possuem uma relação próxima a estas, esse termo passa percebido como pejorativo, 

geralmente associando essas religiões a algo negativo, como feitiços e cultos satânicos. 

Além disso, os fiéis também são, muitas vezes, vistos como pessoas com baixo ou nenhum 

nível de escolaridade, que “rebaixariam o nível” de determinadas situações. Isso pode ser 

percebido no seguinte momento da entrevista: “De repente uma negra de axé, né? ou 

macumbeira ir falar pra aquele tanto de pessoas, né? Então ela achou que eu ia baixar o nível, 

ou não sabia falar, qualquer coisa...”.  

No contexto em que se encontra o termo “macumbeira”, é notável o rebaixamento a 

que foram submetidos as religiões de matrizes africanas e seus sacerdotes e fiéis. É válido 

ressaltar que, ao mesmo tempo em que Mãe Célia cita o discurso da freira, ela nega e, ao 

mesmo tempo, questiona o ouvinte sobre a veracidade desse estereótipo.   

Para Negrão, o termo “macumba” é visto “como sinônimo de superstição de negro, 

como magia negra” (NEGRÃO, p.79), que, ao mesmo tempo em que é desprezado, também 

é temido. (NEGRÃO, p. 79) Entretanto, em uma breve explicação, a macumba é uma árvore 

africana e também um instrumento musical. Segundo o Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa, macumba seria um 

 

 “Antigo instrumento de percussão de origem africana, espécie de Canzá que 

consistia num tubo de taquaras com cortes transversais onde se friccionavam 

duas varetas, e que era outrora usada em terreiros de cultos afro-brasileiros.” 

(HOUAISS e VILLAR apud AMORIM, 2009: 1807). 
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Enquanto instrumento musical, a macumba é um objeto criado com o intuito de 

desenvolver uma determinada tarefa, sem necessariamente refletir ou refratar outra 

realidade. Contudo, em seu processo de interação social, que determina a consciência 

individual de quem fala, a palavra “macumba” carrega uma denotação que remonta ao 

preconceito, convertendo-se assim em signo ideológico. Signo esse que, para Bakhtin, 

refletiria e refrataria, até certo ponto, uma realidade diferente da sua, distorcendo-a, sendo-

lhe fiel, ou apreendendo-a de um modo especifico.  (BAKHTIN, p. 32) 

Para Malandrino, a macumba seria uma expressão religiosa, formada nos centros 

urbanos, especialmente em São Paulo, que haveria passado de uma forma coletiva para uma 

forma individual, onde foi substituindo a religião pela magia. Segundo Malandrino, a 

macumba, enquanto forma individual (magia), é “a grande fornecedora de esperança para as 

pessoas sem trabalho, sem amores, sem dinheiro – magia popular. Na macumba há o transe 

de um único indivíduo, numa cerimônia privada, de consulta mágica.” (MALANDRINO, p.8) 

Contudo, Reginaldo Prandi afirma que a macumba (carioca) teria se organizado como 

culto religioso na virada do século XIX (PRANDI, p.44). Uma vez que fosse marcante a 

organização desse culto, ele não seria, portanto, uma forma individual, destinada 

exclusivamente para o uso da magia. Prandi expõe ainda que a “Macumba, portanto, deve 

bem ter sido a designação local do culto aos orixás que teve o nome de candomblé na Bahia, 

de xangô na região que vai de Pernambuco a Sergipe, de tambor no Maranhão, de batuque 

no Rio Grande do Sul” (PRANDI, p.45) 

 

O CANDOMBLÉ E O DIREITO À FALA 

A relação do Candomblé e o preconceito sofrido pelos seus praticantes se dá, como 

já citado anteriormente, pela relação entre uma cultura “marginal” e uma cultura 

hegemônica. Mesmo após a lei Áurea ter sido sancionada, abolindo a escravidão no Brasil, 

e a atual Constituição Brasileira assegurar em lei o direito ao culto religioso, as religiões 
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brasileiras de matrizes africanas ainda são alvos constantes de ataques e perseguições. 

Como consequência, elas se caracterizam por um forte elemento de resistência em relação 

à religiões e culturas dominantes.  

Negrão afirma que, a partir da revolução de 30 e com o advento do Estado Novo, 

“que se pretendia moderno e que, em nome da modernidade, perseguia os ‘arcaísmos” 

(NEGRÃO, p. 78) o principal alvo de perseguição religiosa foram os cultos de origem negra.  

A partir disso, deu-se um forte combate contra o Candomblé, havendo inclusive a prisão de 

pais e filhos de santo, e apreensão de objetos utilizados em seus rituais (NEGRÃO, p. 78). Na 

década de 50, a perseguição continua, desta vez tendo como líder a Igreja Católica. 

Entretanto da década de 80 em diante, a perseguição foi organizada principalmente, mas 

não totalmente, pelos grupos neopentecostais.  

Para Ricardo Mariano: 

 

"Basta ver que a igreja católica, auxiliada pela repressão policial e pela 

convivência de autoridades judiciais e políticas perseguiu-os por um longo 

período. Perseguição que também decorria da existência, nos séculos 

passados e no início deste, de extensa série de práticas, discursos e saberes 

elitistas fundamentadas no racismo, no positivismo, no etnocentrismo, no 

evolucionismo e em preconceitos culturais variados que pressupunham e 

afirmavam a inferioridade racial e intelectual do negro, e por conseguinte, da 

sua cultura religiosa. (MARIANO, 1999: 117) 

 

Ricardo Mariano afirma que a perseguição que se deu através de “práticas, discursos 

e saberes elitistas” (MARIANO, p.117) e a partir de preconceitos culturais contra as religiões 

de matrizes africanas teve seu término ao final do século XX, (tendo em vista que o livro foi 

escrito em 1999). Entretanto, mesmo com o advento do Neopentecostalismo, o preconceito 

proveniente da igreja católica, assim como o da elite e das culturas hegemônicas, não teve 

seu fim no início do século XX. Ao entrevistar Mãe Célia de Oxum, encontramos diversos 

relatos de preconceito e repressão sofridos tanto por ela quanto por outros praticantes de 

religiões de matrizes africanas, relatos em que, como dito anteriormente, identificamos, 
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principalmente, contra-argumentos que reforçam a ideia de resistência perante o 

preconceito. Esses aspectos de resistência encontrados no discurso da Ialorixá se dão 

especialmente no sentido de afirmar seu direito à fala. Notemos o trecho a seguir: 

 

“Não, tinha cadeira pra todo mundo, começou a partir dai, tinha cadeira pra 

todo mundo menos pra nó...pra nós. Num é? E ai eu... Até ai tudo bem, né? 

Não me senti assim. Então ficou naquele negocio, todo mundo teve direito à 

fala, menos o pessoal de candomblé. [...]” 

 

 Nota-se no trecho acima a relutância que se tem em aceitar praticantes de religiões 

de matrizes africanas. Nesse caso, o Candomblé, especialmente pela estigmatização a que 

são submetidos, a argumentação de que o praticante de religião é “ignorante” e “inferior” 

(no sentido de escolaridade e nível social), não sendo capaz de falar em público e de manter 

uma conduta socialmente aceitável.  

Contudo, Mãe Célia contra argumenta: 

 

“ E até que eu digo "eu vou falar sim" quando isso... E veio um padre veio 

num sei quem e conversava e tal, vou esperar né. E foi ficando aquela coisa 

ridícula né, mas aquela altura eu já não podia mais voltar atrás. E ela... 

Quando me foi dado o direito, que a... Que a... Que a pastora né... Foi me dar 

direito, ela se recusou a me entregar o microfone. Quando a pessoa que era 

responsável foi pegar o microfone pra me dar ela não deu. Ai eu fui pegar, 

eu comecei a falar, eu fui pegar, ai ela tampou pra que eu não fosse ouvida, 

ai eu falei “não por isso, eu vou falar no gogó" e ai as pessoas começaram a 

falar "deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar" e a... Tanto é que tem um 

vídeo na internet, mas falta quase tudo porque grande parte eu falei sem 

microfone né, e ai eu falei que não era daquele jeito, que eu também podia 

abençoar, não só eles. Então eu tomarei a benção, mas também poderia 

abençoar porque independe da religião né! e foi aquela grande coisa e 

depois eu ergui o queixo e saí, me retirei, mas minha emoção maior não foi 

isso é... Gente não vai dizer que quando você sofre um preconceito você não 

se arrasa, ouça, eu me arrasei muito mais porque eu nunca tinha sentido um 

negocio tão forte! Então eu peguei assim, juntei toda a minha dignidade, 

meu atrevimento e levantei o nariz, saí parecendo uma rainha, que eu não 

sou nem tão bonita pra isso, mas eu saí pra mostrar que eu tinha saído, mas 

aquilo saiu sangrando. Eu nunca tinha sentido um dor.  Doeu, doeu." 
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A partir desse segundo trecho, nota-se que a contra argumentação da Ialorixá Célia 

é pautada não somente no sentido de afirmar seu direito à fala, seu direito à liberdade 

religiosa, mas representa uma estratégia discursiva que visa alcançar a afeição das pessoas. 

Essa busca pela afeição (que não se caracteriza como um modo de conversão) seria uma 

tentativa de retirar o valor negativo que a função e crença religiosa carregam. 

Outro ponto abordado no trecho acima por Mãe Célia é a postura, bastante ciatada 

durante a entrevista em questão, e evidenciada em trechos como “A gente sabe que existe o 

preconceito, mas você tem uma postura e você também tem que fazer que não está 

acontecendo, você não pode se deixar atingir pela problemática.” e “A gente vai pra ali 

pra sofrer, o que nunca tinha acontecido, até insultos, mas se caso têm insultos, a nossa 

postura é não ir pra agressão, porque é tudo que as pessoas querem.” (falando sobre a 

Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, realizada em Juazeiro do Norte).  

Tal postura se enquadra nessa relação entre culturas, em que os praticantes das 

culturas marginais, a fim de afastar esse valor negativo que carregam, defendem-se 

explicando a si mesmo e a sua cultura. Na entrevista, isso se torna perceptível uma vez que 

em nenhum momento a ialorixá se utiliza de argumentos ofensivos para contra argumentar 

o discurso da pastora. Pelo contrário, ela busca desconstruir os valores negativos a cerca de 

sua prática religiosa, como em “[...] Eu falei que não era daquele jeito, que eu também podia 

abençoar, não só eles. Então eu tomarei a benção, mas também poderia abençoar, porque 

independe da religião né? [...]”.  
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AFOXÉ OBA ORUN - RELATO DE EXPERIÊNCIA AFROBRASILEIRA 

NO CARIRI CEARENSE 

 
Yáskara Rodrigues1144 

Ridalvo Felix de Araujo1145 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem por finalidade demonstrar como as africanidades emergiram e se 

expressam na região do Cariri cearense, através das experiências contidas na formação de 

um grupo de dança que, tomando como base a mitologia iorubana dos orixás -, trabalhava 

a implementação da Lei 10.639/03 tendo em vista propor a academia qualificar-se e tratar 

do tema eminentemente em destaque, desconstruindo as diversas concepções errôneas 

acerca da história e cultura afrobrasileira e africana, afim de que os repasses no âmbito 

escolar ocorressem. 

Para adentrarmos nos relatos dessa ação, antes, vamos passar pelo contexto histórico 

da criação do que se tornou o maior afoxé do Brasil, apresentando suas características, 

signos, símbolos e explicações de alguns termos pertencentes à linguagem utilizada nesse 

tipo de tradição. Não deixaremos de recorrer a alguns conceitos de teóricos que abordam a 

temática das tradições afrobrasileiras e religiosidades. 

 

BREVE HISTÓRICO DO AFOXÉ NO BRASIL 

Quando o bloco "Comendo Coentro", formado por estivadores do porto da cidade 

de Salvador- BA, em 1949, composto de um caminhão em que se instalaram vários 

instrumentos musicais, seguido dos estivadores, trajados finamente com o que de mais 

                                                        
1144 Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri, atualmente é pesquisadora de tradições 

afrobrasileiras do Cariri cearense, ministrando oficinas de dança, contação de itans, além de ser uma das 

fundadoras do Grupo de Dança e Tradições Afrodescendentes Olu Odo.  E-mail: yaskarakaky@gmail.com. 
1145 Doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada no Programa de Pós-Graduação em Letras da 

UFMG, membro do Núcleo de Estudos de Teoria Literária (URCA) e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da 

Alteridade (NEIA/UFMG). E-mail: rivuscrato@yahoo.com.br. 
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elegante existia: roupas de linho importado, chapéus "Panamá" e sapatos "Scamatchia" 

saiam ás ruas, a festa era regada por muita comida e bebida, e os estivadores chegavam a 

alugar barracas para a farra carnavalesca. Devido a uma crise econômica e política da época, 

o grupo ficou impossibilitado financeiramente de sair às ruas no carnaval.  

Sem querer deixar de desfilar, os estivadores tiveram a ideia de levar um "cordão", ou 

bloco de carnaval idealizado por Durval Marques da Silva, o "Vavá Madeira", criando em 18 

de fevereiro de 1949 o bloco Filhos de Ghandi. De acordo com informações contidas na 

página do bloco1146, Vavá sugeriu o nome “Filhos de Gandhy”, trocando a grafia do di por 

dhy como estratégia para fugir da repressão policial, explicando que Mahatma Ghandi teria 

sido um líder hindu que lutou pela paz mundial, assassinado um ano anterior, no ano de 

1948, a denominação do grupo seria uma homenagem ao grande líder que lutava pelas 

transformações sociais no mundo. 

A indumentária do bloco assemelha-se as vestimentas hindus, turbantes com broches 

simbolizando os marajás indianos e lençóis brancos costurados nas laterais, sandálias, meias 

e faixa (Cf. Figura 1). Nos desfiles eram apresentados alegorias com símbolos que 

representavam a luta de Ghandi, como o elefante que figurava a força, o camelo, 

simbolizando a fidelidade e resistência, e a cabra representando a vitalidade.  

  

                                                        
1146 Disponível em: <http://g1.globo.com/carnaval/2011/noticia/2011/03/gilberto-gil-desfila-no-afoxe-filhos-

de-gandhy-em-salvador.html>. Acesso em: 10 set. 2014. 
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FIGURA 1: Desfile do Afoxé Filhos de Gandhy. 

FONTE: http://pt.slideshare.net/CamillaNogueira/pierre-verger 

 

O QUE CARACTERIZA UM AFOXÉ 

Os Afoxés são desmembramentos das “casas de santo” – terreiros de candomblé –, 

onde seus adeptos, saindo às ruas com alguns cultos e cantos  dos seus espaços sagrados, 

tornando-os “profanos”, desconstroem as imagens negativas sobre as religiões de matrizes 

africanas, estabelecendo relações  entre as linguagens artísticas como a música, dança, 

teatro e nas vestimentas. Nesse sentido, de acordo com Joseania Miranda Freitas,  

 

Os blocos mais antigos são os chamados Afoxés, que levaram os ritmos da 

musicalidade dos Terreiros de Candomblé para o carnaval.  As comunidades 

Terreiros são lugares de culto, onde os descendentes dos africanos recriaram 

sua religião tradicional dos Orixás. A religiosidade é uma importante fonte 

de inspiração para os grupos, através da utilização de elementos africanos 

presentes nas línguas, na música e dança, na maneira de vestir-se, ou seja 

inspiração no viver africano.1147  

 

                                                        
1147 FREITAS. O carnaval afro-brasileiro em Salvador: patrimônio da cultura brasileira, p.09 
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O Afoxé, que também é um instrumento musical composto de uma cabaça, pequena 

e arredondada, recoberta com uma rede de bolinhas de plástico, tem no seu corpo 

instrumental, como elementos indispensáveis, os atabaques, xequeres, agogô e o próprio 

afoxé, que embalam a musicalidade da tradição. 

No caso dos Filhos de Ghandhy, apenas em 1951 tornou-se Afoxé, quando os 

integrantes do bloco passaram a ser adeptos do candomblé, incorporando os instrumentos 

musicais típicos dos rituais sagrados, além dos cantos em ijexá entoados para um orixá. Os 

famosos colares usados na indumentária desse Afoxé são nas cores azul e branco  

correspondentes a um orixá  chamado Oxaguiam, uma espécie de Oxalá menino,  o branco 

representa a cor de Oxalufon, responsável pela paz, e o azul é a cor de Ogum; as contas são 

amuletos da sorte. E cada um usa de acordo com a indumentária, da maneira que se achar 

elegante, não existe quantidade fixa de contas para cada colar, nem quantos colares se deve 

usar. 

 Cada integrante do Afoxé usa os colares de acordo com a indumentária, e conforme 

a maneira que se achar mais elegante, não existindo uma quantidade fixa de contas para 

cada colar, nem uma quantidade definida para o uso dos colares. O Afoxé Filhos de Ghandy 

tornou-se o maior da Bahia, tendo entre seus participantes, celebridades como cantores, 

atores, escritores e outros, saindo a caráter com o bloco no carnaval baiano (Figura 2). 
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FIGURA 2: Gilberto Gil tocando agogô durante desfile do Afoxé Filhos de Gandhy. 

FOTO: Eduardo Freire1148. 

 

HISTÓRICO DO AFOXÉ OBA ORUN  

O Afoxé Oba Orun, expressão iorubana que significa Rei dos Céus, foi fundado em 

2007 pelo babalorixá e professor Linconly Jesus Pereira Alencar em parceria com o grupo 

Azevishe de dança afrobrasileira, cujos componentes eram da Universidade Regional do 

Cariri- URCA, além de integrantes de religiões de matrizes africanas, estudantes do ensino 

fundamental e médio, profissionais liberais, professores das redes estaduais e municipais, 

militantes do movimento negro e pessoas da comunidade caririense. 

O grupo tinha como proposta valorizar, reconhecer e divulgar a existência de terreiros 

na região, além de estimular a auto-identificação enquanto adeptos das religiões, criar 

espetáculos que abordassem a cosmologia disseminada no candomblé de nação ketu, 

principalmente através das narrativas, cantos e danças dos orixás.  

O Candomblé é uma religião derivada do animismo da África onde se cultuam deuses 

denominados Orixás, Voduns ou Nkisis, dependendo da nação, onde tais divindades são 

                                                        
1148 Disponível em:<http://g1.globo.com/carnaval/2011/noticia/2011/03/gilberto-gil-desfila-no-afoxe-filhos-

de-gandhy-em-salvador.html>. Acesso em: 10 set. 2014. 
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comparados às forças da natureza. O fotógrafo e etnólogo francês Pierre Edouard Leopold 

Verger foi um dos maiores pesquisadores dessa religião, tendo varias publicações com 

referências aos estudos desenvolvidos através de vivências do próprio na religião. Segundo 

Verger, o orixá é: 

em princípio um ancestral divinizado, que, em vida, estabelecera vínculos que 

lhe garantiam um controle sobre certas forças da natureza, como o trovão, o 

vento, as águas doces ou salgadas, ou, então, assegurando-lhe a 

possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com 

metais ou, ainda, adquirindo o conhecimento das propriedades das plantas 

e de sua utilização o poder, àse, do ancestral-orixá teria, após a sua morte, a 

faculdade de encarnar-se momentaneamente em um de seus descendentes 

durante um fenômeno de possessão por ele provocada.1149 

 

Os conhecimentos míticos e místicos oriundos da tradição de culto aos orixás, no que 

diz respeito às formas de realização e manutenção dessa prática, influenciaram diversas 

formas de linguagem artística nas Américas. No Brasil essa influência está presente 

principalmente nas músicas e literatura, não deixando de se manifestar nas artes plásticas e 

sendo também recorrente nas danças. 

Fundamentando-se na lei 10.639/03, o Afoxé Oba Orun ministrava, gratuitamente, 

oficinas, palestras e capacitações para alunos e docentes do ensino público e privado, 

abordando sempre as temáticas étnico-raciais na sociedade caririense. 

 

METODOLOGIA - TEORIA E A PRÁTICA DE IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10639/03 

O Afoxé Oba Orun adotava como metodologia trabalhar a expressão corporal através 

das artes cênicas e danças, da positivação e valorização das tradições afrobrasileiras, com 

enfoque na importância da conscientização e autoafirmação do “ser negro”, tendo como 

base a contação dos  Itans, ou seja, a narração das mitologias iorubanas. 

O grupo encontrava-se todos os sábados, de 14h às 17h, no pátio do curso de 

pedagogia da Universidade Regional do Cariri (URCA), local de fácil acesso a todos. A cada 

                                                        
1149 VERGER. Os orixás, p. 09. 
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encontro tínhamos dois momentos, que se dividia entre a parte teórica, baseada nos itans 

(lenda dos Orixás Esú, Oxossi, Ogun, Xangô, Yansã, Oxum, Yemanjá), em que discutíamos 

assuntos diversos como racismo, identidade, sexismo e homofobia, afim de combater e 

eliminar as desigualdades sociais, raciais que sempre se expressam no âmbito familiar, 

perpassando o contexto escolar, até a sociedade em geral. Em seguida executávamos os 

saberes teóricos com a prática da dança. No candomblé há uma maneira específica de se 

dançar cantando para cada divindade do panteão. Nesse sentido, no caso do Afoxé, 

poderíamos pensar o corpo como reverberação de inscrições “textuais” de memórias dos 

antepassados em movimentos e ressignificações, isto é, a dança cantada também é um 

sistema simbólico para o grupo, como afirma Jane C. Desmond: 

 

o estilo de movimento é um importante modo de distinção entre grupos 

sociais e é, em geral, ativamente apreendido ou passivamente absorvido na 

casa ou na comunidade. Tão ubíquo, tão “naturalizado” a ponto de ser quase 

despercebido como um sistema simbólico, o movimento é um “texto” social 

primário, e não secundário – complexo, polissêmico, sempre pleno de 

sentido, embora continuamente em transformação. Sua articulação sinaliza 

afiliação de grupo e diferenças entre grupos, seja conscientemente realizado 

ou não. 1150 

 

O PRIMEIRO AFOXÉ DO CARIRI CEARENSE – OBA ORUN 

Partindo do pressuposto que a cidade do Crato é considerada um berço cultural, 

onde existem vários grupos de reisados, coco, maneiro-pau e vários terreiros de Candomblé 

nas circunvizinhanças, e considerando que todas essas expressões têm matrizes africanas, a 

incidência do Afoxé Oba Orun no Crato surgiu como uma nova possibilidade pedagógica 

de implementação da Lei 10.639/03. Assim, o intuito era dissolver os preconceitos que 

existem sobre essas tradições, além de promover a cultura afrobrasileira e afirmar as 

africanidades na região Caririense. Segundo Linconly Jesus A. Pereira: 

                                                        
1150 DESMOND. Embodying Difference: Issues in Dance and Cultural Studies, p. 36, citada por DIAS. Dança e 

conflito: uma reflexão sobre o toyi-toyi sul-africano, p. 112. 
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Dessa forma, surgiu no Cariri uma nova proposta pedagógica de um curso 

de Arte-Educação baseado em danças e tradições africanas. Esse tem o 

intuito de capacitar os profissionais da educação, objetivando possibilitar aos 

alunos um contato direto consigo mesmos e um encontro com a 

ancestralidade africana (...).1151 

 

Os encontros que aconteciam voluntariamente dentro do espaço da universidade, 

nos deu um maior respaldo para que logo o grupo se expandisse e alcançasse seus objetivos 

rapidamente. As pessoas interessavam-se pelos conhecimentos teóricos repassados no 

inicio de cada encontro, pois como as mitologias Iorubanas também são dotadas de uma 

moral educativa despertava sempre alguma identificação nos ouvintes, dando liberdade e 

criando uma maior proximidade da população com essa cultura ancestral (Figura 3 e 4). 

 

  
FIGURA 3: Aulas teóricas do Afoxé Oba Orun. 

FONTE: Arquivos do Afoxé Oba Orun. 

FIGURA 4: Aulas práticas – dança dos orixás. 

FONTE: Arquivos do Afoxé Oba Orun. 

  

  

                                                        
1151 PEREIRA. Cosmologia yorubana e o poder das yabas, p.112-113 
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TRAJETÓRIA DO AFOXÉ OBA ORUN 

Sua primeira apresentação foi em praça publica na Cidade de Crato-Ce, em 2007, 

onde se formou um grande xirê – termo utilizado para denominar a sequência na qual os 

Orixás serão reverenciados ou invocados durante os cultos a eles destinados. Geralmente 

emprega-se a palavra gira como sinônimo de xirê, dando a conotação da roda, em que se 

dança na hora do ritual nos terreiros de matrizes africanas, assim, passando a ser chamado, 

também, de “Roda dos Orixás” ou simplesmente gira.  

Durante essa primeira apresentação, num primeiro momento, os transeuntes que por 

ali passavam não sabiam do que se tratava, e aos poucos foram se aproximando da roda. As 

pessoas foram deixando que a musicalidade ritmada ao som de atabaques tomasse conta 

dos seus corpos e de suas mentes. Ao final da “apresentação” foi explicado o que 

simbolizava aquela grande roda, qual a sua origem e com que finalidade ela havia 

acontecido ali. A partir desse momento se tornou pública a existência do Afoxé Oba Orun, 

que desde então fez vários ensaios abertos em praças da cidade, escolas, universidades, 

espaços culturais, focando sempre dissipar os preconceitos sobre as culturas africanas, e 

positivar as expressões afrobrasileiras até o ano vigente (Figura 5 e 6).  
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FIGURA 5: Apresentação do Afoxé Oba Orun na E.E.M. Joaquim Valdevino 

de Brito, Ponta da Serra,Crato/Ce, em 2008. 

FONTE: Arquivo do Afoxé Oba Orun. 

 

 
FIGURA 6: Apresentação do Afoxé Oba Orun em parceira com o Ile Axe 

Omimdandereci, no Centro Cultural Banco do Nordeste, Juazeiro do Norte/CE. 

FOTO: Rafael Vilarouca. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Uma das dificuldades identificadas ao longo da trajetória do Afoxé Oba Orun foi 

encontrar trabalhos de pesquisa que tratassem da representação e expressões da população 
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negra do Cariri cearense. O desconhecimento da existência das tradições religiosas com seus 

complexos signos, símbolos e valores africanos dentro da cultura local era forte. A 

invisibilização dessas tradições nos espaços educacionais, como possibilidade para a prática 

da Lei 10639/03, também acontecia. Acreditamos que o trabalho do Afoxé Oba Orun 

contribuiu, e vem agindo na realidade caririense, causando mudanças consideráveis nas 

formas de pensar e viver as tradições ancestrais africanas no Vale do Cariri. 

Portanto, a relação entre a dança, o canto e a percussão dos instrumentos é 

estruturante e vale como princípio para se tecer a performance de cada orixá. Não há como 

pensar a concepção dos movimentos dançados no afoxé sem remeter à sonoridade do 

corpo que diretamente canta, fala, bate palmas, gesticula, percute pisadas e movimentos 

que, como um estilete, talha a poesia do canto, circunscrevendo na dança a memória dos 

antepassados alinhavada pelo ritmo do rum, rumpi e lé (corpo instrumental do candomblé 

ketu). 
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QUANDO O POVO DE SANTO CAMINHA: OS PROBLEMAS DAS 

IDENTIDADES, DAS TROCAS SIMBÓLICAS E DA LUTA POR 

RECONHECIMENTO NO CARIRI CEARENSE 

 

Hyago Átilla Sousa dos Santos1152 

Beatriz de Araújo Silva1153 

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: O OBJETO E A METODOLOGIA 

A Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, realizada em Juazeiro do Norte (CE), é 

um evento que reúne centenas de praticantes das religiões de matrizes africanas da região 

do Cariri, em sua maioria candomblecistas e umbandistas. Tem como objetivo combater o 

preconceito religioso, promover a paz entre os praticantes das mais diversas religiões e 

reivindicar a garantia do cumprimento de legislações que defendem a liberdade de culto e 

o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. 

Evidenciando problemáticas a serem analisadas sobre o assunto, como a noção de 

intolerância religiosa e seu direcionamento às religiões afro-brasileiras, a construção do 

evento como cultura material, as relações estabelecidas dentro das comunidades de terreiro, 

o posicionamento de representantes da sociedade (políticos, juristas etc.), o pensamento 

generalizado da sociedade acerca das manifestações religiosas e culturais afro-brasileiras, a 

cobertura da mídia sobre o evento e seu posicionamento enquanto mediadora da 

informação, entre outros, pretende-se, neste trabalho, propor uma reflexão sobre como é 

dada a luta por reconhecimento do povo de terreiro do cariri cearense, baseada nesse 

evento, que vem se cristalizando como elemento da cultura material caririense. 

                                                        
1152Hyago Átilla Sousa dos Santos é graduando no curso de Licenciatura em História, na Universidade Regional 

do Cariri – URCA e membro dos grupos de pesquisa Behetçoho e NETLLI – Núcleo de Estudo em Teoria 

Linguística e Literária. E-mail: hyagoatilla@ymail.com 
1153Beatriz de Araújo Silva é graduanda no curso de Licenciatura em História, na Universidade Regional do 

Cariri – URCA e membro dos grupos de pesquisa Behetçoho e NETLLI – Núcleo de Estudo em Teoria Linguística 

e Literária. E-mail: beatriz.araujo.s@outlook.com 
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 A metodologia utilizada na construção do trabalho baseia-se na coleta de entrevistas 

com representantes dos terreiros de candomblé e umbanda do cariri e membros do Grupo 

de Valorização Negra do Cariri/GRUNEC, e, também, na análise de documentos e matérias 

feitas pela mídia local em sua cobertura sobre o evento. 

 

GIRA DOS ACONTECIMENTOS 

A Caminhada Contra a Intolerância Religiosa é um evento anual, que acontece na 

cidade de Juazeiro do Norte (CE), e que reúne praticantes das religiões de matrizes africanas 

da região do Cariri. Teve início no dia 21 de Janeiro de 2010 e vem se repetindo na mesma 

data, de acordo com o calendário oficial brasileiro onde o dia 21 de Janeiro é o Dia Nacional 

do Combate à Intolerância Religiosa, de acordo com a Lei nº 11.635, de 27 de Dezembro de 

2007. 

A iniciativa da Caminhada se deu no momento em que foi recusado, pelo bispo da 

Diocese de Crato (CE), o pedido feito pelo terreiro de candomblé Ilê Axé Omindandereci e 

Mutalegi, com auxílio do Grupo de Valorização Negra do Cariri – GRUNEC, para a realização 

de um ritual pertencente às obrigações do terreiro, que é conhecido como Águas de Oxalá, 

onde deveriam ser lavadas as escadarias de uma igreja. 

O ritual Águas de Oxalá, iniciado pelo terreiro de candomblé Ilê Axé Opó Afonjá, em 

Salvador (BA), representa o fim de um ciclo de rituais feitos anualmente pelos terreiros de 

candomblé e a renovação das energias dos orixás. Teve origem devido a um itan1154 onde 

Oxalá é liberto, depois de sete anos preso no reino de Xangô. É feita, então, uma lavagem 

das escadarias de uma igreja como pedido de perdão a Oxalá, estabelecendo, também, um 

novo período de rituais. 

Então os representantes do Movimento Negro, juntamente com um representante do 

terreiro de candomblé e com uma pessoa ligada à Cúria Diocesana, marcaram uma reunião 

                                                        
1154Conjunto de mitologias africanas que procuram explicar as histórias dos orixás (divindades) e suas relações 

com os humanos, além de diversos aspectos culturais. 
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com o Bispo Dom Fernando Panico para explicar o porquê da lavagem das escadarias e fazer 

o pedido para a realização do ritual. 

 

“[...] E aí a gente foi conversar com o bispo. É... a gente falou tudo isso que 

eu te disse agora, né, do que significava essa lavagem das escadarias, e... e o 

bispo foi incisivo na sua negação, né? Primeiro afirmando que seria um 

desrespeito com os romeiros, né, porque a gente tava mexendo com a igreja, 

né, e principalmente por ser um período em que a gente tem uma 

proximidade com uma das grandes romarias, que é a das Candeias, que é em 

Fevereiro, né? E aí isso, pra eles, seria um... até uma injúria com os romeiros, 

né? E aí a gente começou a refutar a colocação dele, querendo que ele 

entendesse, também, esse caráter é... afro-religioso, né? E aí mais uma vez 

ele disse que não, que não... que não... que não tinha como, mesmo com as 

justificativas que a gente apresentou, e que se a gente é... excedesse essa 

posição dele, ele... a... quem ia estar esperando por a gente na igreja seria a 

polícia...” (ARAÚJO, 2014, entrevista inédita concedida à SANTOS). 

 

Foi proposto pelo bispo que esse assunto fosse discutido no Encontro Intereclesial 

das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceria somente no ano de 2014. Após a 

rejeição do pedido, Mãe Maria de Oxum (Iyalorixá do terreiro de candomblé Ilê Axé 

Omindandereci e Mutalegi), junto com o GRUNEC, organizou caminhada contra a 

intolerância religiosa, que tinha como objetivo protestar contra a posição do bispo e, 

também, contra as ocorrências de intolerância religiosa no Cariri. 

A princípio, foram convidados terreiros de candomblé e umbanda da região, 

especialmente de Juazeiro do Norte e Crato. A primeira caminhada reuniu em torno de 500 

pessoas na Rua São Pedro (rua de grande movimento na cidade de Juazeiro do Norte), já a 

quinta, que ocorreu em 2014, reuniu em torno de 3.000 pessoas. 

No fim da primeira caminhada, foi realizado um ritual simbólico da lavagem na Praça 

Padre Cícero, que é um lugar emblemático para a religiosidade popular catolicista, além de 

ser a praça pública mais movimentada da cidade, como uma forma de fazer referência ao 

seu próposito inicial. Já havia clareza, entre os participantes da primeira caminhada, sobre o 

tamanho do desafio que era a luta pelo respeito entre as religiões. 
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O POVO E SEU ASÉ 

 A história mostra de forma bárbara como as diferenças foram tratadas no passado e 

que se perpetuam até hoje. A intolerância religiosa é um conjunto de praticas ofensivas 

direcionadas a diferentes crenças e religiões. A intolerância é um dos fatores que em diversos 

momentos da história foi motivo de atrocidades do homem contra sua própria civilização. 

Metaforicamente falando, a intolerância religiosa é a prisão do indivíduo num recinto, em 

que neste recinto há janelas e portas, porém encontram-se fechadas, sendo assim, a pessoa 

que encontra-se lá dentro não se abre para o que lhe é externo. 

 Nos últimos anos, tem se visto um número exacerbado de crimes de intolerância 

religiosa contra praticantes de religiões de matrizes africanas, em sua maioria candomblé e 

a umbanda. Os crimes vão de palavras ódio, invasão de terreiros até os casos extremos, como 

a agressão física. 

 

“Os casos de intolerância, antes apenas episódios e sem grandes 

repercussões, hoje se avolumaram e saíram da esfera das relações cotidianas 

menos visíveis para ganhar visibilidade pública, conforme atestam as 

frequentes notícias de jornais que os registram em inúmeros pontos do 

Brasil. Igualmente, a reação a estes casos, antes apenas um esboço isolado e 

tímido de algumas vitimas, agora se faz em termos de processos criminais 

levados adiante por pessoas físicas ou instituições publicas como ONGs e até 

mesmo Promotoria Pública”.  (SILVA, 2007, p. 10). 

 

No Brasil, os casos de intolerância religiosa além de bastante recorrentes, são reflexo 

de um largo período histórico, por conta da forma que é ensinada a história do povo negro, 

restringindo a sua história à escravidão, sem tratar de aspectos culturais e religiosos que 

devem ser estudados. Deve ser exaltado, evidentemente, que os negros passam por um 

processo histórico de subalternização, o que reflete, consequentemente, na formação do 

pensamento hegemônico da sociedade acerca de suas culturas e suas formas de culto. 

Com isso, podemos ressaltar a importância da Lei n° 11.645, de 10 de Março de 2008, 

que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas 
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e privadas, de ensino fundamental e médio. O objetivo de todo conteúdo programático é 

levar para população uma maior formação sobre o estudo desses povos que contribuíram, 

em grande parte, para a formação da cultura brasileira. Tem como objetivo reduzir o 

preconceito e ressignificar o pensamento hegemônico brasileiro, que foi influenciado 

historicamente pelos dogmas cristãos, reconstruindo, assim, o conceito generalizado de 

cultura e religiosidade afro-brasileira e indígena. 

A educação escolar é também um dos elementos importantes para a criação de 

pessoas conscientes. O debate acerca de temas que vão trazer a inclusão das diversidades à 

sociedade é necessário em todo e qualquer lugar. A contribuição do sistema educacional 

brasileiro ajudaria consideravelmente a reduzir casos de crimes de intolerância religiosa. 

Dentro desse contexto da Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, vale ressaltar a 

luta pelo reconhecimento de identidades. A construção da identidade do povo de terreiro 

está associada ao contexto histórico a quem foram submetidas as religiões de matrizes 

africanas. Foi criada, então, uma imagem preconceituosa acerca desse povo. As caminhadas 

contra intolerância, tanto as que acontecem na Região do Cariri quanto as que acontecem 

em todo o território nacional, mostra ao povo brasileiro que o povo de terreiro luta por 

reconhecimento.  É a luta pelo reconhecimento de identidade.   

 

“[...] Beatriz Araujo: Para tu, Yaskara, qual a importância que a caminhada tem 

para o reconhecimento da tua Religião?   

 

Yaskara Rodrigues: Tem toda importância, né? Porque a partir dessa 

caminhada, conseguiu-se dar maior visibilidade, principalmente na região do 

cariri e Juazeiro do Norte, especificamente, que é onde acontece a 

caminhada, que é uma cidade altamente católica. A base da cidade é católica, 

com a figura do Padre Cicero e outras figuras de santos católicos, que tem 

romarias constantemente nessa cidade, e conseguiu-se da uma visibilidade 

as pessoas de religião de matriz  africana, candomblé e umbanda... 

Conseguiu-se, a partir dessa caminhada, não uma intolerância ou uma 

tolerância, mas conseguiu-se da voz as pessoas dessas religiões [...]” 

(ALENCAR, 2014, entrevista concedida à SILVA). 
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A partir dessa análise, pôde-se constatar que a caminhada possui seus problemas na 

organização, mas que o objetivo principal foi adotado por todos os representantes, que é a 

luta pelo reconhecimento de suas identidades religiosas. 

 

CANTANDO A DOUTRINA 

Para a construção do trabalho, foram feitas entrevistas com alguns representantes das 

religiões de matrizes africanas e, também, de um representante do movimento negro. Ainda 

não foram realizadas todas as entrevistas pretendidas para este trabalho, como com a Mãe 

Maria de Oxum, zeladora do terreiro de candomblé que tomou a iniciativa e que age na 

organização da caminhada. Mas, após a reunião de todas as entrevistas, será produzido um 

livro sobre a Caminhada Contra a Intolerância Religiosa de Juazeiro do Norte. 

O livro será elaborado pela equipe do Behetçoho, um núcleo de pesquisa em cultura 

popular sediado na Universidade Regional do Cariri, e editorado pelo Ateliê de Tradução do 

NETLLI (Núcleo de Estudo em Teorias Linguísticas e Literárias). Em sua elaboração, serão 

incluídos os registros iconográficos que foram feitos ao longo das caminhadas e, também, 

textos informativos sobre as religiões de matrizes africanas. Terá disponibilidade em meio 

digital. 

É importante destacar que as entrevistas com os mais diversos membros participantes 

(não somente os babalorixás ou iyalorixás) são de grande relevância para a construção do 

trabalho, tornando possível uma análise mais aprofundada sobre as relações internas ao 

povo de terreiro, refletida na construção de protagonismos, e, também, no enfrentamento 

do pensamento hegemônico da sociedade. 

 

“[...]EDSON: Ela... essa primeira aconteceu no... no contexto da... de uma 

primeira tentativa que foi de lavar as escadarias da... da igreja, né? 

MÃE ALICE: Foi. 

EDSON: Que o bispo não... não concordou... então, mas vocês estavam 

sabendo desse contexto? 
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MÃE ALICE: Eu fiquei sabendo, na verdade, depois. Dessa da escadaria eu 

fiquei sabendo depois. No primeiro momento eu não fiquei sabendo. Fiquei 

sabendo do desejo que eles tinham de fazer a caminhada, né? E aí eu fui 

participar. 

MÃE CÉLIA: Por que eles fizeram, organizaram e só convidaram. 

MÃE ALICE: É... em prol do... do... do... de um... de um bem maior, que era... 

trabalhar ou passear contra a intolerância religiosa. Já participo de outras 

coisas também, tipo marcha das vadias... Então, se for um projeto que eu 

acredito, eu participo. Então, no caso, eu fui em prol de trabalhar contra a 

intolerância religiosa, até porque era muito interessante você descer numa 

rua principal do centro da cidade pra poder falar de intolerância e pra mostrar 

a intolerância [...]” (FREITAS e FREITAS, 2014, entrevista inédita concedida à 

SANTOS e MARTINS). 

 

A partir das entrevistas feitas com representantes da comunidade de terreiro que 

foram convidados, mas que não participaram da organização da caminhada, é possível notar 

que é construído um protagonismo, uma representatividade de determinado grupo social, 

como é o caso do terreiro Ilê Axé Omindandereci. 

Como afirmaram Mãe Alice de Oxum e Mãe Célia de Oxum, do terreiro de candomblé 

Ilê Axé Oxum Tungi, muitos foram convidados sem antes saber qual era o contexto que deu 

origem à ideia da caminhada, indo somente com o objetivo de expressar sua revolta com o 

preconceito e a ignorância da sociedade. 

Nesse contexto, pode-se observar que foi construído um protagonismo, uma 

liderança acerca da organização da caminhada. 

 

“Cada grupo social, nascendo sobre o terreno originário de uma função 

essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo 

e organicamente, um ou mais grupos de intelectuais que lhe dão 

homogeneidade e consciência da própria função não só no campo 

econômico, mas também no campo social e político [...]” (GRAMSCI, 1978, p. 

343). 

 

É possível relacionar a ideia do “intelectual orgânico” do Gramsci à posição do terreiro 

de Mãe Maria na frente da caminhada, não diretamente no aspecto econômico, mas na 
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criação do grupo de intelectuais que tomam a frente da situação para criar um meio de 

organização, de pensamento e de posicionamento em meio à sociedade. 

O aspecto econômico pode estar ligado ao trabalho que o terreiro realiza em função 

da própria religiosidade, como jogo de búzios, ebós e demais rituais – abertos à população 

ou não – que de certa forma sustentam e ajudam a manter o templo religioso. Os filhos de 

santo e demais membros do terreiro também colaboram financeiramente com rituais e com 

a manutenção e preservação do seu espaço sagrado. 

Então é criada uma liderança representativa não somente à frente da caminhada, mas 

também em meio social e em eventos abertos à população. Esse tipo de liderança cria uma 

ressignificação da imagem construída pelo pensamento hegemônico da sociedade acerca 

do povo de terreiro e das religiões de matrizes africanas, mas nem sempre toma uma posição 

positiva, isto é, que seja adotada e aceitada por outros membros da comunidade de terreiro 

como uma representação de sua cultura. 

Na coleta de entrevistas e na análise delas, é possível abrir novas portas para a 

divulgação de um material que trate sobre as religiões de matrizes africanas, não só 

reduzindo o preconceito construído historicamente, mas também apresentando como 

material de estudo científico em meio acadêmico. 

Um dos objetivos do trabalho também é a conscientização da população acadêmica, 

especialmente as licenciaturas, que, através de uma formação mais completa, podem 

trabalhar o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e 

privadas da rede de ensino brasileira, no ensino fundamental e médio, conforme prescreve 

a lei nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003. 

Vale ressaltar o impacto causado pelas igrejas neopentecostais nos casos de 

intolerância religiosa e sua abertura na mídia. Desde século XX, o crescimento das igrejas 

neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, vem influenciando 

consideravelmente na formação do pensamento hegemônico da sociedade brasileira. 
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A mídia, seja de forma direta ou indireta, abre espaço para que as religiões de matrizes 

africanas sejam atacadas pelas neopentecostais, por serem programas de cobertura 

nacional. Muitas vezes, as agressões saem do nível verbal e partem para o físico, como 

muitas vezes são divulgadas notícias de invasão a terreiros, interrupções de rituais e até 

tentativas de homicídio. 

O mais recorrente tipo de agressão, que de certa forma influencia na formação do 

pensamento hegemônico da sociedade brasileira, é a associação das divindades afro-

brasileiras às divindades cristãs, como os demônios bíblicos. Esse tipo de associação acaba 

criando uma imagem negativa sobre as religiões de matrizes africanas, oprimindo e 

reduzindo o seu espaço na mídia nacional. 

 

“[...] A rigor, o processo de homogeneização das culturas autóctones da 

América começou muito antes do rádio e da televisão: nas operações 

etnocidas da colonização, na cristianização violenta de grupos com religiões 

diversas – durante a formação dos Estados nacionais –, na escolarização 

monolíngue e na organização colonial ou moderna do espaço urbano.” 

(CANCLINI, 2013, p. 255). 

  

Não se pode relacionar o problema da homogeneização das culturas somente com a 

mídia, pois ela possui um contexto histórico de formação. Desde a colonização, o 

pensamento cristão é incorporado na formação da sociedade, o que acaba reduzindo o 

espaço de demais manifestações culturais e religiosas, sejam elas autóctones ou não. 

 Pode-se afirmar que a mídia foi influenciada por esse pensamento construído 

historicamente, mesmo que o maior espaço que ela conceda seja dado para as religiões 

neopentecostais. 

 Muitas vezes, a mídia televisiva e jornalística acaba generalizando acerca de 

determinados aspectos culturais e religiosos afro-brasileiros – nesse caso – e, também, 

divulgando informações erradas, o que acaba atingindo determinado grupo social e que na 

maioria das vezes não são notadas. 
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 Baseando-se nisso, foi feita uma análise de reportagens da mídia local na cobertura 

da V Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, a fim de exteriorizar erros graves que são 

cometidos durante a reportagem e que muitas vezes passam despercebidos aos olhos do 

público. 

 

“REPORTER: Vestidos a caráter, pais e mães de santo atraíram olhares em 

praça pública no município de Juazeiro do Norte. Eles se reuniram pela quinta 

vez, com o objetivo de lutar pela liberdade de expressão religiosa. 

[...] 

REPÓRTER: Mãe Alexandrina respeita a diversidade religiosa e sonha em ver 

o candomblé livre do preconceito. 

MÃE ALEXANDRINA: Que... acabe esse preconceito que tem na gente, que 

todo mundo é gente! Nóis tudo somos gente: todo mundo somos pretos, 

somos brancos, amarelos, encarnados... nós tudo somos gente e precisa de 

paz, de união, de sossego. 

REPORTER: A concentração para a V caminhada contra a intolerância religiosa 

começou aqui, na praça da prefeitura. Além dos diversos representantes de 

religiões afro-brasileiras, a cultura também esteve representada com 

manifestações, como a capoeira. [...]” (TV VERDE VALE, entrevista feita na V 

Caminhada Contra a Intolerância Religiosa, 2014) 

  

Analisando a reportagem, podem ser identificados alguns erros que poderiam ter sido 

evitados, como: 

1. “Vestidos a caráter, pais e mães de santo...”. A Caminhada Contra a Intolerância 

Religiosa reúne todos os praticantes das religiões de matrizes africanas, não somente 

Pais e Mães de Santo. É preciso entender que há uma hierarquia dentro da religião e 

nem todos os praticantes são sacerdotes, tal como nem todos os cristãos são. 

2. “[...] Mãe Alexandrina respeita a diversidade religiosa e sonha em ver o 

candomblé livre do preconceito...”. Mãe Alexandrina é sacerdote da umbanda. 

Infelizmente, na atualidade, há uma concepção generalizada acerca das religiões de 

matrizes africanas, principalmente quando se trata de candomblé e umbanda. A 

caminhada é contra a intolerância religiosa, mas é importante ressaltar que os 
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representantes não vão às ruas para defender o reconhecimento de somente uma 

religião. Muitas vezes a falta de informação pode ser tomada como ofensa. 

3. “[...] Além dos diversos representantes de religiões afro-brasileiras, a cultura 

também esteve representada com manifestações, como a capoeira.”. É importante 

destacar que se a proposta da reportagem é fazer a cobertura da Caminhada Contra 

a Intolerância Religiosa, é preciso saber diferenciar as manifestações culturais das 

religiosas. A problemática está na possibilidade de que a generalização faça parecer 

um evento cultural, onde é exposta a religiosidade e a cultura afro-brasileira de forma 

homogênea, sem diferenciar uma prática da outra. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de uma leitura mais detalhada desse fenômeno ainda está em curso. 

Suas próximas etapas conduzirão a um núcleo mais expressivo de informações, que ficaram, 

deliberadamente, de fora destas reflexões aqui sistematizadas. O livro, Terreiros que 

caminham, está em adiantada fase de elaboração e deverá conter o conjunto dessa leitura, 

empreendida pelos pesquisadores do Behetçoho/Netlli. Nele, incluiremos os depoimentos 

colhidos no Ilê Axé Omindandereci e Mutalegi, além de incorporarmos a iconografia 

selecionada (comentada) e oferecermos uma ampliação das reflexões aqui resumidas. 
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UMBANDA NA TERRA DE PADRE CÍCERO: A IMPORTÂNCIA DA IMAGEM 

E DO MÉTODO PARA O PESQUISADOR 

 

Francisco Junio Santos Moreira1155 

Yáskara Rodrigues Alencar1156 

 

INTRODUÇÃO 

Residindo no interior do estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, desde 

muito cedo se tem contato com a latente religiosidade popular do lugar. As constantes 

romarias, o fluxo constante de turistas com ímpetos religiosos, tudo nos remete a ideais 

piedosos da religiosidade popular. É pertinente, sobretudo, entender como na cidade do 

Padre Cícero, “a concretude do espaço econômico se ancora na imaterialidade da fé” 

(ARAÚJO, 2011 p. 29). O comércio se aquece com a venda de artigos pios e o acolhimento 

dos viajantes devotos do Cícero Romão Batista (o Padre Cícero, também chamado pelos 

romeiros de “Padim Ciço”). 

Na segunda metade do século XIX, o Padre Cícero, até então capelão do vilarejo de 

Tabuleiro Grande (antigo nome de Juazeiro), foi tido como responsável pelo que fora 

registrado como um milagre. Ao realizar o ato da comunhão, durante uma missa, na capela 

de Nossa Senhora das Dores (hoje Basílica Menor), a hóstia se transformou em sangue 

dentro da boca da Beata Maria de Araújo. Várias pessoas presenciaram o fato, que se repetiu 

várias e várias vezes, por cerca de dois anos. O Vaticano não admitiu que o que acontecia 

em Juazeiro, de fato, tinha um fundo divino. Acusado de ter forjado o tal milagre, em 1892, 

o Padre Cícero perde a autorização de rezar missas, pregar aos fiéis, confessar e ministrar 

sacramentos. 

                                                        
1155 Graduando em Ciências Sociais, pela Universidade Regional do Cariri – URCA; Bolsista de Apoio Técnico e 

membro do grupo de pesquisa NETLLI – Núcleo de Estudos de Teoria Linguística e Literária, atuando no Ateliê 

de Tradução do Behetçoho, e com foco em pesquisas em Cultura Popular, Umbanda e Candomblé. 
1156 Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri – URCA; 
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Apesar da pena recebida, pelo protagonismo no fenômeno, ele continuou com seus 

projetos e acabou se tornando o primeiro prefeito da cidade, que até hoje cresce à sombra 

das histórias e dos feitos do Padre. O processo de reabilitação do sacerdote, para uma 

possível canonização, continua em andamento. O que acontece é que a religiosidade 

popular acabou se tornando inquieta demais com a espera. Exemplo disso é que a Igreja 

Católica Apostólica Brasileira (ICAB), uma cisão da Igreja Católica Apostólica Romana, já o 

considera santo desde o ano de 1973.  O fato é que a cultura caririense emana suas próprias 

crenças e faz suas próprias misturas. 

É imerso nesse cenário católico popular, que algo nos chamou atenção: o espaço que 

a Umbanda1157 ocupa entre tantas formas de crenças e maneiras de se ter fé. A partir daí, 

buscamos por fontes de registro das atividades em nossa região ligadas a essa religião. O 

caso é que tais registros são escassíssimos. Pautando nossas pesquisas com religiões de 

Matrizes-africanas nos fundamentos antropológicos e historiográficos, tomamos a iniciativa 

de, ao visitarmos as tendas, entrevistarmos os Zeladores de Santo1158, estudar as giras e os 

festejos, enfim, ao participarmos como pesquisadores das atividades religiosas, fazermos 

um registro iconográfico com filmagens e fotografias. Ao se tratar com Umbanda, bem como 

com qualquer outra religião, tem-se constante contato com simbologia, imagens, e aspectos 

estéticos. A caracterização visual do fiel enquanto “possuído” pela entidade na gira se faz 

questão de relevante discussão metodológica. Nesse ponto, a fotografia entra em ação, 

facilitando a visualização da cena e dos componentes nela presentes, tanto personagens, 

como objetos e adereços formatadores do cenário ritualístico. 

A partir de tal registro, a criação de um banco de dados junto ao Behetçoho - Núcleo 

de Pesquisa em Cultura Popular, vinculado à Universidade Regional do Cariri – URCA, se 

tornaria um objetivo e uma necessidade. Seu principal propósito seria propiciar apoio 

                                                        
1157 Religião brasileira formada através de elementos de outras religiões, como o catolicismo e o espiritismo, 

tendo, ainda em sua conjectura, elementos da cultura africana e indígena. 
1158 Aqueles responsáveis por zelar pelo que se refere às obrigações do terreiro e todas as funções ligadas à 

casa de santo. 
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documental a pesquisas acadêmicas posteriores, igualmente ligadas às religiões de matrizes 

afro-brasileiras.  

 

A LUTA PELO RECONHECIMENTO DO NEGRO 

“O etnógrafo que se propõe estudar apenas a religião, [...] estabelece um campo de 

pesquisa artificial e acaba por prejudicar seriamente seu trabalho.” (MALINOWSKI, 1976, p. 

28) É preciso mais, uma análise dos fatores sociais pertinentes e formatadores de algumas 

ideologias e concepções da sociedade em estudo. Como preconceito racial e o religioso, 

hibrida-se com a intolerância, ou a negação de manifestações culturais relacionadas à 

cultura afro. Tudo o que foge ao modelo euro-cristão, acaba se tornando passivo de tais 

implicações. O Samba de Roda do Recôncavo Baiano; a festa do Senhor do Bonfim; os 

Tambores de Ilha e até mesmo a própria Capoeira, que se tornou a quinta manifestação 

cultural brasileira reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade, acabam por sofrer esse tipo de agressão de cunho preconceituoso, ao serem 

descritas como coisa de “preto”. O ponto em questão não é se tais manifestações são coisa 

de “negro” ou não, mas o viés agressivo dessas afirmações. Definir a capoeira, por exemplo, 

como sendo coisa de “negro” ou de “macumbeiro” traz uma imensa carga histórica e social 

extremamente negativa. 

Para Honneth (2003), o auto reconhecimento do indivíduo como sendo detentor de 

direitos está ancorado no amor sentido por ele próprio. Tal confiança em si mesmo constitui 

a base das relações sociais dessa pessoa com o mundo externo. Ou seja, para os fiéis de 

religiões de matrizes africanas, é necessário o incentivo de uma autoconfiança étnica e 

religiosa para tornar a luta pelos seus direitos legítima.  Essa luta poderia ainda ser baseada 

na união através da fé. 
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Dentro dessa perspectiva, a união dos filhos de santo1159 dentro do terreiro, ou nos 

círculos sociais englobados por tais, acaba por ser uma estratégia na luta contra as injúrias 

raciais passíveis de serem sofridas. A auto afirmação enquanto sendo negro, independe da 

cor da pele, é uma construção social. Se sentir preto, se identificar com a cultura afro faria 

de um indivíduo negro, se assim ele se declarasse. 

A quantidade de pessoas pardas e negras, praticantes de Umbanda em Juazeiro do 

Norte é alta, e esse é um fato que pode ser constatado a partir da análise e do estudo das 

fotografias feitas dentro das tendas pelos membros do Behetçoho. A identificação étnica 

dos fiéis umbandistas acaba por se tornar um segundo enfoque dessa pesquisa iconográfica. 

 

 
FIGURA 5: PRIMEIRA CAMINHADA CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA DA CIDADE DE AURORA - CE. A IMAGEM MOSTRA EM 

DESTAQUE, MÃE ALEXANDRINA, NEGRA, ZELADORA DE SANTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. (FONTE: ACERVO DE FOTOS DO 

BEHETÇOHO – GRUPO DE PESQUISA EM CULTURA POPULAR) 

 

 

                                                        
1159 Yaô, pessoa que se inicia na religião. É quem poderá cuidar do terreiro um dia ou fundar o seu próprio. 
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SINCRETISMO 

O Sincretismo, definido por Wilson Barbosa como sendo “a experiência de 

manifestação de uma cultura confundir-se com aquela de outra, por um processo de 

convergência, semelhança ou até convívio entre tais culturas”, apesar de causar polêmicas, 

é pertinente e intrinsicamente ligado à Umbanda, devido à sua imensa mistura de credos. 

Tal mistura pode ser ocorrer em vários campos, desde que tanja e cultura de dois povos. No 

Brasil, isso se dá principalmente entre os ideais cristãos, e algumas crenças africanas. Como 

a igreja católica tinha a intenção de fazer acabar com as tradições religiosas africanas, ela 

exigiu que os escravos fossem evangelizados, aprendessem as rezas latinas, recebessem o 

batismo, assistissem as missas e recebessem os demais sacramentos. 

O Sincretismo Orixá-Católico surgiu da necessidade de “disfarçar as divindades 

negras por trás da figura de uma santidade católica e, a Igreja percebendo que era 

impossível fazer desaparecer a profunda religiosidade dos negros, findou por estimular o 

Sincretismo. Além do mais, os escravos apresentavam rendimento maior quando podiam 

dançar e cantar diante de seus altares, encorajando assim as festas dos santos africanos, 

obrigando que as datas caíssem nos mesmos dias que a dos santos católicos. O resultado 

desse estímulo, na prática, pode ser observado hoje, por exemplo, através do Congá, onde 

estão as imagens de algumas das entidades cultuadas: como pretos velhos, caboclos 

indígenas, e imagens de santidades católicas. 

De acordo com a hibridação com o catolicismo, na Umbanda, têm-se a ideia de que 

alguns Orixás podem ser representados pela figura de santidades cristãs. O Senhor do 

Bonfim, representaria Oxalá. Santa Bárbara seria a figura de Iansã. Nossa senhora dos 

Navegantes, seria a representação de Iemanjá. São Jorge seria Ogum. Xangô, seria 

representado por São João Batista. São Sebastião representaria Oxóssi. Porém, em alguns 

lugares, tal sincretismo pode sofrer algumas mudanças, e os Orixás serem representados 

por outros santos católicos. 
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FIGURA 6: IMAGEM DO CONGÁ DO TERREIRO DE MÃE ALEXANDRINA, EM JUAZEIRO DO NORTE. A FOTOGRAFIA MOSTRA A 

HIBRIDAÇÃO DE CRENÇAS FORMADORAS DA UMBANDA, COMO A IMAGEM DE IANSÃ (ORIXÁ DO CANDOMBLÉ), A CABOCLA JUREMA 

(PAJELANÇA INDÍGENA). BEM NA FRENTE PODE-SE OBSERVAR SÃO JORGE (SANTO CATÓLICO QUE REPRESENTARIA OGUM ATRAVÉS 

DO SINCRETISMO) E MAIS AO FUNDO, SANTO ANTÔNIO (SANTO CATÓLICO). (FONTE: ACERVO DE FOTOS DO BEHETÇOHO – GRUPO 

DE PESQUISA EM CULTURA POPULAR) 

 

METODOLOGIA E POSICIONAMENTO DO PESQUISADOR DENTRO DE CAMPO 

O contato com os Zeladores da casa é o primeiro passo para o início da coleta de 

dados.  Após a aprovação do estudo, e da presença da equipe dentro da gira, acordam-se 

as condições. O dono do terreiro tem total autonomia sobre o que pode, ou não, ser 

registrado. O material colhido dentro da casa, retornará aos mesmos, e depois de uma 

possível aprovação, as imagens serão publicadas junto ao acervo iconográfico do 

Behetçoho.  

As fotografias e filmagens feitas dentro dos terreiros, mostram-nos as peculiaridades 

do espaço ritualístico, bem como o individualismo de cada casa. O apego, ou a devoção à 

algumas entidades específicas, o posicionamento, seja ele intencional, ou não, das imagens 

e oferendas. As reverências feitas pelos médiuns incorporados ao Congá. A interação dos 

presentes com as entidades. As representações sincréticas, o hibridismo entre os 
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fundamentos religiosos constituintes da Umbanda, tudo isso é passível de ser observado 

pelo pesquisador, através de imagens. 

As festas de Umbanda são, em sua maioria, muito animadas e enérgicas. Mesmo os 

abiãs1160, transitam dentro do espaço das giras, e assim, findam trazendo consigo algumas 

dificuldades para o colhimento de material fotográfico, e consequentemente, para a 

pesquisa. Diversos são os fatores que podem vir a se tornar obstáculos dentro das giras. Tais 

elementos acabam por tornar o estudo mais interativo, ao passo que mais trabalhosa. 

Um desafio a ser vencido, quando se trabalha com iconografia, é a iluminação. Dentro 

das tendas, dependendo do ritual que for acontecer, a iluminação pode ser extremamente 

escassa, ou até praticamente inexistente. Numa festa de Pomba-gira, por exemplo, as luzes 

podem, eventualmente, serem apagadas, tornando as fotografias excessivamente escuras. 

Por uma questão de respeito ao culto e às entidades, não se faz uso do flash da câmera. 

                                                        
1160 Pessoas que frequentam regularmente as cerimônias de Umbanda sem pertencerem à mesma, ou seja, 

sem serem iniciadas.  Esses indivíduos, também chamadas de “noviços(as)”, tem, em muitos casos a intenção 

de ingressar na religião. 
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FIGURA 7: FOTOGRAFIA FEITA NA CASA DE MÃE NEIDE, ZELADORA DE SANTO DE JUAZEIRO DO NORTE. O FOCO DESSA FOTO É A 

POMBOGIRA INCORPORADA EM SUA MÉDIUM. COMO A LUZ ERA VERMELHA E EXTREMAMENTE BAIXA, A IMAGEM SAIU ESCURA, O 

QUE PODE ENCOBRIR DETALHES, PREJUDICANDO SEU ESTUDO, SE NÃO HOUVER O COMPLEMENTO DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. 

(FONTE: ACERVO DE FOTOS DO BEHETÇOHO – GRUPO DE PESQUISA EM CULTURA POPULAR) 

 

Religião é uma forma específica de ideologia, uma construção pessoal (BARROS, 

1988), e antropólogo não se exime de tal conceito. o primeiro contato com o que será 

estudado há de causar estranhamento. ao se deparar com fatos, a priori, estranhos, o 

pesquisador tem que ter a cautela de tentar compreender as partes para (tentar) chegar até 

a totalidade da situação. precipitações, podem trazer resultados equivocados. a vivência 

dentro de um círculo religioso, pode acabar por confrontar algumas concepções prévias dos 

pesquisadores. o que não deve entrar no rol da pesquisa. 

 

O etnógrafo de campo deve analisar com seriedade e moderação todos os 

fenômenos que caracterizam cada aspecto [...] sem privilegiar aqueles que 

lhe causam admiração ou estranheza em detrimento dos fatos comuns e 

rotineiros. Deve ao mesmo tempo, perscrutar a cultura nativa na totalidade 

de seus aspectos. A lei, a ordem e a coerência que prevalecem em cada um 

desses aspectos são as mesmas que os unem e fazem deles um todo 

coerente. (MALINOWSKI 1976, p. 28) 
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Ao pesquisador cabe o papel de (tentar) permanecer neutro, ou mesmo passivo, ao 

que ocorre dentro do espaço da pesquisa. Com o fluxo constante de pessoas dentro das 

casas de santo nos momentos de atividade, o cuidado que o pesquisador há de tomar se 

torna imenso. A ritualística do espaço não pode, sob hipótese alguma sofrer interferências. 

Toda religião é baseada em dogmas, e estes, não podem ser contrariados no momento da 

coleta de material no campo. Com a Umbanda, não se faz diferente. A complexidade de sua 

existência, traz à tona um leque imenso de gestos, ritos, crenças e costumes. Sem deixar de 

lado, ainda, a musicalidade e o vasto campo cultural imersos na mesma. 

 

O que o etnógrafo enfrenta, de fato – a não ser quando (como deve fazer, 

naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados 

– é uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, e que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, 

primeiro apreender e depois apresentar. (GEERTZ, 1978 p. 07) 

 

De tal modo, a metodologia usada por nós, para maximizar os resultados da nossa 

experiência dentro da pesquisa, foi o uso de recursos iconográficos. Utilizamos fotografias 

no intuito de captar ao máximo as expressões dos médiuns, a gestualidade, as vestimentas, 

os indivíduos participantes das giras, os componentes espaciais pertinentes à santidade do 

local (disposição de imagens no Congá, posicionamento por exemplo, de velas, oferendas 

dadas às entidades), enfim tudo que tangesse os modos de se praticar Umbanda em Juazeiro 

do Norte. No mais, filmagens acabaram por se fazer necessárias, já que existe certa lógica 

na movimentação das pessoas dento do terreiro, além de uma sonoridade única, que vai 

desde os pontos cantados junto com os tambores até as orações feitas pelas entidades em 

solo. 
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O TEMA EM TELA 

Como o próprio nome aponta a Belle Époque na Amazônia ou Bela Época em 

português – foi o período áureo do desenvolvimento estrutural e de modernização das 

regiões produtoras de borracha. Sarges (2010, p. 19), aponta que, para pensar no processo 

de reurbanização que atingiu a região amazônica, se faz necessário entender qual dialética 

a modernidade tomou em tal período na região. Em suas palavras,  

 

 

“a modernidade, entendida como expansão da riqueza, ampliando as 

possibilidades, caracteriza-se por: avanço da tecnologia (Revolução 

industrial), construção de ferrovias, expansão do mercado internacional, 

                                                        
1161 Discente do curso de bacharelado em Museologia pela Universidade federal do Pará. Contato: 

araujo_lucas@outlook.com. 
1162 Discente do curso de bacharelado em Museologia pela Universidade Federal do Pará. Contato: 

josimmelo@hotmail.com 
1163 Doutor em História Social da Amazônia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Coordenador do Grupo de Estudos Culturais na Amazônia. Contato: agenorsarraf@uol.com.br 
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urbanização e crescimento das cidades (em área, população e densidade), 

mudança de comportamento público e privado e bafejo da democracia, 

transformando as ruas em lugares onde as pessoas circulavam e exibiam seu 

poder e riqueza” (SARGES, 2010, p. 19). 

 

 

Tal modelo econômico emerge a partir da década de 40 do século XIX, momento 

em que o antigo arquétipo parcimonioso desloca-se da exploração das drogas do sertão 

(cravo, canela, plantas medicinais, frutas, etc.) no Marajó das florestas e do comércio de gado 

no Marajó dos campos, para o extrativismo gomífero. É importante mencionar que, apesar 

de ter sido amplamente difundido desde 1840 (BRASIL, 1957; SARGES, 2010), o momento 

histórico conhecido como Belle Époque ganha maior evidencia a partir de 1870. Assim, entre 

1840 a 1870, houve mudanças no uso da borracha pelo capitalismo industrial, diversificando 

os produtos comercializados no mercado consumidor nacional e internacional.  

Se entre 1840 a 1870, conforme ensina Sarges (2010, p. 94) havia uma intensa 

produção de pares de sapatos, destinadas a Nova Iorque, Boston, Washington, Hamburgo 

e Maranhão, na última década do século XIX ela praticamente desaparece do mercado 

consumidor.   A decadência na produção de sapatos esteve contígua ao nascimento do 

pneumático e desenvolvimento do transporte, com destaque para o navio a vapor. Foi este 

novo meio de transporte que conectou Belém aos seringais paraenses, a América do Norte 

e a Europa.   

Nesse período, cidades como Belém e Manaus se tornaram grandes centros 

nacionais, importadoras de cultura, arquitetura, moda e hábitos europeus – principalmente 

franceses. Tal fato se deu pela incessante busca de se alinhar aos padrões europeus de 

civilização, a sociedade local. Assim, a “obsessão coletiva da nova burguesia” (SARGES, 2010, 

p. 20) exigiu transformações no espaço público e no modo de vida, além de propagar uma 

nova moral e a montagem de uma nova estrutura urbana, cenário de controle das classes 

pobres e do aburguesamento da uma classe abastarda (SARGES, 2010, p. 19). 
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Logo, Belém – e outras cidades - foi atingida pela riqueza que vinha das 

matas, mais especificamente das seringueiras; e pôde apoderar-se de novos 

e refinados valores culturais anunciados nos hábitos luxuosos e higiênicos, 

na literatura, nas artes, no cinema, no teatro, na música e na arquitetura 

(destaque meu) (SOUZA; FERRANTI, PACHECO, 2009, p. 02).   

  

É inevitável não se questionar sobre quais grupos compunham esta dita nova 

burguesia. Sarges (2010, p. 108) mostra que até as primeiras décadas do século XIX a elite 

dominante no Pará era composta por militares, proprietários de terras escravistas, além de 

altos funcionários do governo português. Contudo, com o advento do extrativismo 

gomífero, seringalistas, comerciantes e financistas passam a compor e formar nova classe 

da época. É importante destacar o papel de tais agentes exerceram no desenvolvimento do 

progresso das cidades e a construção de um determinado tipo de patrimônio público, visto 

que, como mostra Sarges (2010, p. 29), “muitos grupos exigiam essa modernização, 

sobretudo porque era na cidade que moravam os seringalistas, comerciantes e financistas”. 

Em linhas gerais, a exploração da borracha provocou reestruturações, modificou costumes 

e importou novos modelos de vivências cotidianas.  

Grandes centros urbanos se desenvolveram, cidades antes com pouca expressão 

nacional tornaram-se referências internacionais no que tange aos aspectos financeiro, 

estrutural e cultural. Ao se falar de Belle Époque, recupera-se na mente a visão oficial do 

momento, que, muitas vezes, elege somente a ampliação das capitais, as reestruturações 

promovidas por grandes políticos, a construção de grandes monumentos nos moldes da 

arte e história europeias, esquecendo, por exemplo, as especificidades geohistóricas e 

culturais do lugar. Tal visão acaba por gerar uma dicotomia nos estudos sobre o movimento: 

de um lado se teria a história oficial com seus feitos e fatos e de outro a história dos grupos 

sociais menos favorecidos, que mesmo esquecidos pela escrita da história autorizada, 

interagiram, contestaram, encantaram-se e modificaram, na medida do possível, os 

caminhos da mudança na infraestrutura, nos hábitos e tradições defendidas pelas elites 

políticas. Este trabalho foca suas preocupações no entendimento do patrimônio construído 
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em cidades marajoaras, no chamado período da Belle Époque. Ele pretende sondar como os 

espaços urbanos e seus moradores sentiram e viveram o chamado período áureo da 

borracha na Amazônia.  

A proposta ao mudar o foco geográfico e temático sobre a Belle Époque na 

Amazônia, numa espécie de guinada do globo ocular para áreas obscuras, valorizando e 

dialogando com importantes trabalhos historiográficos produzidos acerca do assunto, 

pretende adensar compreensões sobre esses tempos para a vida da região.  Busca ainda 

mostrar como o coletivo social tratava seu patrimônio, quais relações sociais eram 

estabelecidas com o tangível, como elites e populares negociaram e ressignificaram essas 

construções, além de interpretar discursos e representações elaborados por poderes 

políticos marajoaras sobre politicas de tratamento dos patrimônios municipais. Para se 

pensar em um patrimônio marajoara das décadas finais do século XIX, é necessário entender 

qual o contexto em que se inseria nacional e internacionalmente a preservação dos bens.  

 

ADENTRANDO OS MARAJÓS 

A borracha como produto incorporado ao modo de vida cotidiano das comunidades 

sul-americanas remonta as sociedades pré-colombianas, onde grupos a utilizavam 

amplamente na produção de ferramentas, sandálias, bolas e sacolas a prova d’água 

(TARKANIAN, 2003). Por volta de 1745 a goma é levada à Europa pelo francês La Condamine, 

suas aplicações incluíam borrachas de apagar em lápis, luvas ou outras roupas que 

necessitassem de um ajuste maior ao corpo. No ano de 1813 foi a vez dos EUA se renderem 

aos usos do produto, também aplicando-a em utensílios como sapatos, bolsas e roupas 

(COSLOVSKY, 2006).  

Economicamente falando, a borracha já possuía grande visibilidade no mundo 

amazônico desde o inicio do século XIX, entretanto, seus usos eram destinados a outros fins 

que não aquele que seria proposto por Charles Goodyear em 1844. Neste cenário, o 

arquipélago de Marajó tem grande importância, pois era “spot” referencial na extração do 
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látex, como já evidenciou-se em relatório anterior. A região era detentora de uma das 

maiores reservas naturais de seringueiras, sendo que tal panorama é melhor observado no 

Marajó das florestas.. 

Deve-se destacar aqui um ponto muito importante: a superioridade amazônica 

(principalmente marajoara) na produção deste látex. É quase unanimidade entre os relatos 

encontrados a existência de referências à borracha extraída na região das ilhas, que engloba 

todo o arquipélago de Marajó mais algumas ilhas que circundam Belém.   

Segundo Batista (2004, p. 57): “(...) os locais onde a grande maioria da goma elástica 

era extraída, estavam situados na chamada região das ilhas, a qual engloba todas as ilhas 

situadas entre o Marajó e a foz do Xingu, além das margens do Jari e as dos rios da Baía de 

Melgaço”.   

Henry Pearsen (1909, p. 57) relata a existência de três tipos de classificações do látex 

extraído no Pará: “[…] fine (fina), médium (entrafina) and coarse (sernamby). The rubber 

gathered on the island of Marajó and other island and on a portion of the main land is 

classed as Island rubber. A specially good grade know as Caviana comes the island of that 

name.”1164 

   Como demonstra o relato, havia uma categoria específica para o tipo de borracha 

produzida na região das ilhas, sendo que a qualidade era de tal dimensão em determinadas 

localidades, como na ilha Caviana, que eram estabelecidas classes especiais para as mesmas.  

Tal classificação se evidencia ainda mais quando se observa o jornal Diário do Gram-

Pará, que em seus matinais atualizava os valores relativos a compra e venda da borracha 

(balizado pelo mercado internacional). A disposição das importâncias seguiam duas 

categorias principais: borrachas da região das ilhas e borracha da região do sertão, sendo 

que em sua maioria, o preço da primeira se sobrepunha sobre o da segunda.  

                                                        
1164 Fina (fina), méida (entrafina) e baixa qualidade (sernamby). A borracha coleta nas ilhas do Marajó e nas 

outras ilhas e na porção de terra principal é classificada como Borracha das Ilhas. Uma classificação especial 

muito boa conhecida como Caviana vem da ilha de mesmo nome.  

 



 

1258 

 

Fernandes (2009) explica que a Amazônia dominou os mercados mundiais de 

borracha, pois tinha sua logística assentada em dois fatores naturais decisivos: quantidade 

(grande reserva natural de seringueiras) e qualidade (pois o látex era extraído da hevea 

brasiliensis – seringueira – árvore que dava o melhor material no quesito elasticidade tênsil).  

Neste panorama, entra em cena um dos produtos que mais propiciaram rendas a 

partir da borracha no período anterior a 1870: o sapato de borracha. Ao contrário do que se 

imaginava, a assim denominada Industria Amazônica de sapatos de borracha foi, em grande 

parte, a grande responsável pela apresentação ao mundo da borracha como produto 

amazônico economicamente rentável.  

Esta tinha seu polo produtor principalmente na região oeste de Belém. Weinstein 

(1993), ao falar sobre a extração da borracha no período anterior ao se apogeu, cita que os 

municípios mais antigos que extraiam e produziam utensílios a partir do látex era a região 

das ilhas, mais especificamente aquelas áreas onde prevaleciam grandes florestas abastadas 

de seringueiras (Marajó das Florestas), possuindo bastante visibilidade o município de 

Breves e os distritos de Anajás e Melgaço.   

A mão de obra empregada na extração era composta principalmente por nativos e 

índios. Nas palavras de Silva (2009, p. 01):  

 

[...] em regiões como a das Ilhas e do Baixo Amazonas, o modelo de seringal 

que prevaleceu foi o “caboclo”, totalmente antagônico aquele do auge no 

qual a principal mão de obra era o “brabo”, ou seja, esta era composta 

principalmente por nordestinos, entretanto, neste primeiro modelo de 

seringal a população extratora é de origem local e cabocla, que aliava uma 

produção de subsistência ao extrativismo de produtos florestais, entre eles a 

borracha. 

 

Este tipo de seringal adotava a mão de obra local e provocava, por parte dos grandes 

proprietários de terras, inquietação, pois em sua concepção este modelo criava uma tradição 

migratória, de dispersão da população na busca da goma elástica, gerando uma ruralização 

dos indivíduos – o que era visto como nocivo para o desenvolvimento das cidades do interior 
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e para a própria agricultura -, além de ir contra os ideais de ordem e civilização que, segundo 

Batista (2004), guiavam o homem oitocentista. Desta forma, é muito rotineiro encontrar, na 

literatura oficial, a formação de uma dicotomia entre a agricultura versus o extrativismo, pois 

o modelo que futuramente iria ser a base da economia, inicialmente a regredia.  

Tavares (20111, p. 114), nos diz que: 

 

Inicialmente, a elite paraense relutou em aceitar o deslanche da indústria 

extrativa da borracha, pois temiam que a mesma pudesse prejudicar as 

atividades agropecuárias e os habitantes locais. O receio da elite em relação 

a borracha, era decorrente da possibilidade de marginalização da economia 

local, uma vez que a base econômica da região era a propriedade da terra 

[...]. 

 

A ascendente tomada do modelo extrativista também era mal vista pelas elites 

políticas e administração provincial da época, pois estas “elites tradicionais” eram formadas 

por sujeitos ligados a agricultura (BATISTA, 2004), que por sua vez temiam a perda de espaço 

e mão de obra para suas plantações.   

É interessante pensar ainda que estes grupos viam a terra, na realidade, em uma 

perspectiva de que esta deveria ser territorializada, entretanto, apenas a partir de uma visão 

de domínio (político-econômica)1165, onde tanto o capital natural, quanto o fixo deveriam 

ser adolescidos de forma a qualificar a capacidade e a potencialidade do território (CHAGAS, 

2013), ou o que Pimenta Bueno, em A indústria Extrativa (1882, p. 60) denomina de 

“patrimônio dos seringais”.   

Vale mencionar, além disso, que para Pimenta Bueno, era justamente a atividade 

extrativa que fazia com que o valor das terras amazônicas não se elevassem, pois a ocupação 

irregular e temporária impedia que a construção de benefícios fossem viáveis.  

                                                        
1165 Para Souza (1995 apud. CHAGAS, p. 18), “O território é sempre, e concomitantemente, apropriação (num 

sentido mais simbólico) e domínio (num enfoque mais concreto, político-econômico) de um espaço 

socialmente partilhado 



 

1260 

 

Para os grupos extratores, suas fronteiras eram abstratas, ou seja, a territorialidade 

era mais expressa a partir de uma dinâmica de apropriação (num sentido mais simbólico) 

(SOUZA, 1995 apud. CHAGAS, p. 18), onde suas delimitações geográficas eram moventes e 

temporais, sendo produto do desejo e da necessidade de sobrevivências de cada um (SILVA, 

2013).  

Muitas vezes estes desejos estavam ligados às sazonalidades dos ciclos e estações 

do ano. Assim, nas palavras de Costa (2012), 

 

“[...] o inverno amazônico, período das grandes chuvas e das enchentes, é o 

período de escassez. A pesca é rara, a caça e a coleta de frutos na floresta – 

muitas vezes, inundada – tornam-se mais difíceis. Nessa Época, nada se colhe 

nas roças. Ao contrário, no verão quando as águas baixam, as chuvas são 

menos intensas ou até mesmo se interrompem por algum tempo. É a estação 

da abundância, dos cultivos e das colheitas, da caça e da pesca [...]” (p. 284).  

 

Em resumo, a literatura autorizada nos mostra que o modelo que anos mais tarde 

seria a base da economia local, foi duramente criticado e evitado, na medida do possível, 

pela elite da época. Em contra partida, os caboclos estavam cada vez mais se rendendo aos 

lucros do látex, e esquecendo os antigos moldes da produção. 

Este primeiro modelo econômico possuiu grande prosperidade nacional e 

internacional, principalmente quando se pensa na funcionalidade de seu objeto principal, 

pois o sapato de borracha era o único produto a prova d’água disponível em um período 

em que as ruas não eram pavimentadas, não haviam calçadas, o sistema de esgotos era 

precário e a maioria das pessoas andavam a pé, enfrentando seu caminho através de chuvas, 

lama e, no caso internacional, neve (COSLOVSKY, 2006). 

A Industria Amazônica de sapatos de borracha tinha como principal mercado os EUA 

e a Europa, cerca de 80% da produção era destinada a estes locais, seu “take off” se deu por 

volta de 1820 e seu apogeu entre as décadas de 1830 e 1850, momento em que chegou a 

se exportar uma média de 462 mil pares de sapatos por ano para os EUA e por volta de 

55.900 pares para Europa. O valor comercial cobrado era de mais de U$ 5,00, valor até então 
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alto para o período. Os sapatos chegaram a ocupar o quarto lugar na escala de produtos 

mais exportados do Pará em 1842 e desde seu surgimento proporcionou grandes lucros ao 

governo local, que o dava a maior taxa de impostos sobre qualquer outro produto (22%) 

(COSLOVSKY, 2006). 

Traça-se este breve panorama para mostrar que, diferentemente do que aponta a 

história oficial, a borracha já era artigo explorado desde pelo menos a década de 1820, 

alcançando inclusive duas colocações entre os quatro principais produtos exportados do 

Pará, assim também, como foi este o artigo que verdadeiramente teria apresentado aos 

olhos europeus e estadunidenses a borracha amazônica. 

 

NAS PISTAS DOS PATRIMÔNIOS MARAJOARAS 

Durante mais de um século (1850 a 1960), municípios da região marajoara 

experimentaram a exploração do látex como fonte primária para se viver riqueza, miséria e 

contradição social (SILVA, 2011). Diversos viajantes estrangeiros passaram pela região 

amazônica e relataram o grande potencial econômico das cidades, assim como não 

deixaram de condenar a velha prática econômica como responsável pela incivilização e 

atraso da população do espaço rural. Anibal Amorim relatou, por exemplo, que “o município 

de Anajás é um dos mais ricos do estado. Tem uma renda anual de perto de 200 contos. A 

sua maior exportação consiste na borracha” (AMORIM, 1909, p. 145). Já sobre o município 

de Breves assinalou: “Fundada no começo da primeira metade do século passado, teve a 

honra de cidade em 1882. A sua principal fonte de riqueza é a goma elástica” (AMORIM, 

1909, p. 145). Observa-se que a vila só ganha status de cidade em 1882, momento áureo da 

extração do látex. 

A economia gomífera foi muito mais que mero arquétipo econômico. Socialmente 

falando ela modificou costumes, introduziu novos padrões de relação com a natureza e 

revelou novas formas de poder. Sobre tal questão as pesquisas mostram que a introdução 

do látex fez com que fosse gerada uma “febre pelo ouro negro” que levou inúmeros 
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trabalhadores, de dentro e fora da região amazônica, a embrenhar-se nas matas em busca 

da borracha. Como exemplo de tal fato, toma-se o seguinte relato sobre o Marajó das 

Florestas:   

 

“(...) há muitas terras férteis pela umidade e calor que n’ella reinam, grande 

variedade de madeiras estimadas, para construcções, , numerosas plantas 

uteis a medicina e a indústria, e uma quantidade extraordinária de 

seringueiras (Sinphonia elástica), com cujo succo se prepara a borracha do 

comércio. Esta parte tem sido considerada o Eldorado dos seringueiros, 

cabendo-lhe muito melhor o nome de cemitério da indústria e civilização da 

província, pelo mal que faz á população o fabrico da borracha” (BELÉM, 1898, 

p. 166).   

 

Como dito, a introdução do látex na economia também provocou impactos na 

esfera patrimonial. Sobre tal fato, as pesquisas revelam, que já em 1870 havia um descaso 

do poder público para com o patrimônio. Em 18 de janeiro de 1870, encontra-se uma 

referência ao precário estado das urbes marajoaras. A matéria toma como exemplo a cidade 

de Breves que, com o desenvolvimento da extração da borracha, viria a se tornar uma das 

mais estruturadas da região. Antes disso, apreende-se que “a cadeia (um simples telheiro) 

mais se assemelha a um curral de cabras do que a uma casa de guardar presos!” (O Liberal 

do Pará, nº 13, 1870, p. 01). O autor, identificado como J.P. Bricio, ainda nos fornece mais 

um dado importante em seu relato, pois diz: 

 

“Faz dó vêr-se o estado pouco agradável em que se acham as villas e cidades 

do interior da província! Qual a causa de tamanho mal?  

A meu vêr não é senão a incúria administrativa, e o maldito systema de 

centralização. Assim como a corte do Imperio, parasita mór, suga toda a seiva 

das províncias, para poder sustentar os caprichos do monarcha que entre nós 

reina, governa e administra; assim também as províncias por sua vez sugão 

toda a seiva de suas cidades e villas, não tanto para beneficio seo, mas sim 

para favorecer os interesses de meio dúzia de indivíduos, que entendem que 

é coisa muito lícita dispor dos cofres públicos do mesmo modo por que um 

particular despende aquillo que lhe pertence” (O Liberal do Pará, nº 13, 1870, 

p. 01) 
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Além de relatar o estado da cadeia, a matéria ainda propicia o entendimento 

patrimonial da época que, estando ligado ao material, colocava a cadeia como parte 

integrante desse patrimônio. Desta forma, necessitava de cuidados, tanto para desenvolver 

sua função primária, quanto para exaltar o desenvolvimento da localidade em tempos de 

economia da borracha. Mais do que isso, o relato permite compreender os usos dados as 

verbas públicas que, sendo usadas para usufrutos pessoais, acabava por negligenciar o 

patrimônio local.  Chama-se a atenção para outra matéria jornalística, desta vez das letras 

do jornal emerge a cidade de São Sebastião da Boa Vista com uma situação peculiar. Lá um 

padre recolhe dinheiro da população com discurso de que faria reparo externo da Igreja 

matriz da região, mas não efetua o prometido.   

 

“(...) a nossa igreja esta ate hoje com a forma exterior que não se pode ver, e 

arriscada a ficar em ossos com as chuvas que começam a cahir. O rev. não 

cuida da religião, servese, como elle mesmo diz, do seu ministerio para 

interesse puramente seu, e que por tralhas ou por malhas enriquecer para ir 

dar um passeio á Europa, tendo ja elevado o preço das missas, casamentos, 

baptisados, e enterros, recebendo por cada missa a canto-chão (10:000 reis) 

dez mil reis de pé d'altar, o que n'outras freguezias custa quatro a seis mil 

reis; por cada casamento dezesseis e vinte mil reis” (O Liberal do Pará, nº 13, 

17 de janeiro de 1871, p. 01).   

 

Nota-se que, segundo a pena do jornalista de O Liberal do Pará, o padre se 

apropriava da boa vontade e crença da população para com a igreja matriz e seu padroeiro, 

visando arrancar dividendos com fins pessoais. Ainda na matéria é possível destacar dois 

aspectos: o primeiro é a frágil situação da igreja; com as chuvas que se aproximavam da 

região, era quase impossível o templo manter-se em pé frente ao seu estado de degradação. 

O segundo aspecto é a representação afetiva que a sociedade local revela pelo patrimônio 

religioso.   

A matéria é fruto de uma carta anônima encaminhada à redação do jornal, publicada 

na íntegra, que expressa severas críticas às práticas do reverendo. Brota das letras do jornal, 

um sentimento de revolta e condenação, por parte dos boavistenses, acerca da postura do 
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padre, destacando-se não apenas atitudes de ganância, autoritarismo e avareza, mas pouco 

cuidado com o patrimônio religioso em seu templo e diversidade de equipamentos, como 

se pode acompanhar na referida matéria: “A igreja conserva quasi sempre immunda não 

tendo sido uma só vez lavada, e bem pouca varridas aos domingos; os paramentos estão 

quasi sempre sujos; o nosso vigario olha-os só na ocasião de ir dizer a missa, estejam como 

estiver” (O Liberal do Pará, nº 13, 17 de janeiro de 1871, p. 01).  

A religião católica exercia grande influencia na representação patrimonial afetiva e 

oficial das cidades marajoaras. Encontra-se em matéria referente a São Sebastião da Boa 

Vista uma queixa ao mesmo frade da matéria anterior, desta vez destacando: 

 

“Pergunta-se ao padre Matheus Augusto da Silva Fança, se ainda não 

encontrou uma imagem de S. Sebastião, a medida de seu desejo, e bem 

perfeito, para empregar as esmolas que nesta freguezia pedio; dizendo que 

queria substituir o nosso antigo e bem milagroso, por um maior e mais 

perfeito. Pelos mezes q' ha decorrido parece mais ser para substituir a mãi 

do sol” (O Liberal do Para, nº 247, 29 de Outubro de 1870, p. 01).  

 

Tal matéria é complementada pela seguinte: 

 

“(...) assevero-lhe que o revm. recebeu o dinheiro para mandar vir uma 

imagem de S. Sebastião mais perfeita que do nosso milagroso, e que é falso 

ter promovido outra subscripção, porque a primeira não chegasse; que o 

revm. tem estado calado com esse dinheiro sem dar razões aos contribuintes, 

por que não tem mandado vir a imagem” (O Liberal do Pará, nº 13, 17 de 

janeiro de 1871, p. 01). 

 

O santo em questão assume papel de destaque na vida dos moradores de São 

Sebastião da Boa Vista. Para além das promessas não cumpridas do padre e as críticas a sua 

postura, o padroeiro dos boa-vistenses aparece como importante patrimônio afetivo do 

lugar. Nesse mesmo tempo em que foram noticiadas as denúncias das artimanhas daquele 

religioso, os habitantes do arquipélago em meio ao trabalho na extração da borracha, viviam 

importunados pelas febres. Tal epidemia causou inúmeras mortes, atacou diversas vilas e 
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cidades e, devido a falta de saneamento, médicos ou medicamentos, quase dizimou ou fez 

desaparecer algumas cidades. Uma correspondência de Breves encaminhada por um 

morador, que se assinou com O Veritas, ao O Liberal do Pará, mostra que em função da forte 

epidemia, a cidade encontrava-se quase inabitada. 

 

“São estas as primeiras impressões que sentio elle ao saltar na outr'ora 

florescente villa de Breves: <<Nada lhe posso dizer de favoravel a cerca 

d'este lugar. <<Tudo aqui é uma verdadeira miséria. <<As febres continuão 

sempre assustadoras. <<Immensos pardieiros casas deshabitadas e quasi 

occultadas entre o mato que assoberba as ruas da villa; eis tudo o que minha 

vista tem alcaçado depois de três dias que me acho lançado no meio desta 

solidão e tristeza.>>” (O Liberal do Pará, nº 146, 04 de julho de 1871, p. 02). 

 

Semelhante a esta matéria, a pesquisa entrou em contato com outras denúncias do 

precário estado de saúde pelo qual passava Breves. Em 1872 a situação ainda viria a se 

agravar perante o assolo de mais uma epidemia, desta vez reduziu bruscamente parte da 

população da vila, matando, inicialmente, 14 pessoas nas proximidades de um igarapé do 

município. Em 10 de março de 1872, tal mal foi popularmente denominado “entorta”, cujo 

batismo provém dos sintomas causados pela doença, causada, principalmente, por 

convulsões. Os efeitos do “Entorta” foram tão calamitosos que provocaram um 

esmorecimento do comercio local e uma escassez de recursos frente ao impedimento do 

trabalho provocado pela epidemia. 

Em meio a esse quadro nada consolador para as décadas iniciais da Belle Époque 

nos Marajós, informações sobre o precário estado sanitário e o aparecimento e 

disseminação de doenças na região, acirram esse retrato de realidade. Constata-se uma 

dispersão da patologia inicialmente pela parte sul e nordeste do arquipélago nos dois 

primeiros anos da década de 1870, atingindo municípios como Breves, Gurupá, São 

Sebastião da Boa Vista, Melgaço, Salvaterra e Soure.   

Nos relatos de alguns viajantes que passaram pelos Marajós nas últimas décadas do 

século XIX, com os quais a investigação interagiu, frente à face calamitosa em que se 
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encontravam as cidades da região, deparou-se com registros do vasto patrimônio natural 

que o arquipélago possuía. Ganha destaque os imensos campos alagados, rios e o fenômeno 

da pororoca na região. No capítulo II do Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi foi 

reproduzido, as impressões de CH. F. Hartt sobre a cidade de Gurupá, que escreve: 

 

“A villa é pequena, meio deserta desde que começou a apparecer a febre da 

extracção da borracha, está em ruinas. É muito insalubre, predominando as 

febres, o que não é para admirar, visto como toda a visinhança é pantanosa. 

As vezes a localidade esta inteiramente abandonada e o commandante do 

Jurupense me disse que, uma vez, achou só tres pessoas na villa, estando 

uma d’ellas a ponto de morrer de fome.(...)” (HARTT, 1898, p. 179). 

 

Nota-se que a cidade estava quase deserta, tendo somente três habitantes no local, 

estando um ainda a ponto de falecer. Outro fator importante a notar nesta matéria é a data 

de sua publicação, 1898, sendo seu recorte os anos 1897 e 1898. Tal fato evidencia que, 

mesmo com o período áureo da extração da borracha, cidades produtoras ficavam a 

margem do desenvolvimento, indo na contramão do processo iniciado nos grandes centros 

urbanos como Belém e Manaus.  Voltando um pouco no tempo, vê-se que a lastimosa 

situação de Gurupá se mostrava evidente desde décadas anteriores a tal relato. Em matéria 

de 27 de Fevereiro de 1873 do jornal O Liberal do Pará, encontra-se a seguinte referencia a 

cidade: 

 

“Hontem cheguei, e assim que desembarquei, cuidei de ir dar um passeio e 

distrahir um pouco, pensando todavia encontrar cousas mais agradáveis do 

que lá no mato d’onde vim; porem enganei-me redondamente; porque no 

momento de transpor o limiar da porta, fiquei espantadíssimo vendo o 

deplorável estado d’essa villa, com suas ruas e praças todas cobertas de 

mato, as paredes d’algumas casas ocultas sob as trepadeiras, e outras 

esverdinhadas, proveniente das vigorosas chuvas; finalmente, mostrando em 

tudo um aspecto medonho e sepulchral; por isso segui sempre caminhando 

para o lado da câmara municipal, e não imagina v. s. o susto que tive, quando 

voltando-me para o lado direito, vejo de ir sahindo de entre o matto um 

homem, qua a principio tomei como um bicho em forma humana, com as 

faces e olhos escovados, cabelos em desalinho e mui crescidos caminhando 

cabisbaixo e nú completamente.” (O Liberal do Pará, N. 47. Quinta feira, 27 

de fevereiro de 1873, p. 2). 
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A descrição mostra uma cidade tomada pelo abandono, aparentemente deserta, 

sem cuidados. Exaltando ainda mais a morbidade do local, é apontado determinado sujeito 

que, se equiparando a ambientação, também se mostra abandonado. É de extrema 

importância mencionar que a matéria é assinada por um “Gurupaense”, natural da cidade e 

que se abisma ao ver a situação da localidade e busca, no jornal, chamar atenção da 

instituição pública para tal realidade. Regressando ainda mais na história, vemos, em uma 

passagem do livro Viagens pelo Brasil, esta condição já na década de 1860. 

   

“Gurupá: Esta vila esta situada numa barranca pouco elevada, a uns trinta pés 

acima do nível do rio. Na parte saliente dessa barranca, encontra-se um forte 

abandonado; em frente, abre-se a praça em que esta a igreja, muito grande 

e, pelo menos aparentemente em bom estado. Mas a povoação 

evidentemente não esta a caminho da prosperidade. Muitas casas se acham 

desertas e em ruinas e parece existir aqui ainda menos atividade do que na 

maior parte das povoações da Amazônia. Falaram-nos muito da 

insalubridade do local e vimos vários casos graves de febre intermitente em 

mais de uma casa em que entramos” (AMORIN, 1909, p. 462)  

 

Menciona-se o caso de Gurupá em especial, pois evidencia o estado de grande parte 

das cidades marajoaras em tal período. Em algumas localidades, o estado encontrava-se tão 

crítico que haviam inclusive pedidos de finalização de determinados serviços públicos por 

falta de aproveitamento. Tal situação fica melhor evidenciada em São Sebastião da Boa Vista, 

aonde foi pedido, em matéria de 24 de Agosto de 1873 do periódico O Liberal do Pará, o 

fechamento da escola para meninas do local, pois considerava-se um desperdício o gasto 

com tal fim considerando quase inexistente presença de meninas dispostas a frequentar a 

instituição. O fato que se busca evidenciar é que, na contramão dos grandes centros 

nacionais, as cidades marajoaras foram em grande parte deixadas a margem do 

desenvolvimento propiciado pelo período belepoquiano. Desta forma, desfaz-se o senso 

comum de imagem de um período totalmente desenvolvimentista, que apresentou, antigas 

regiões inexpressivas, ao cenário nacional, mas demonstrando disparidades econômicas, 

sociais e estruturais em um mesmo período em regiões próximas. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A problemática, iniciada com a extração da borracha, tornou as cidades marajoaras 

centros periféricos de exploração, onde seu desenvolvimento teve grande regresso devido 

a polarização dos investimentos nas grandes capitais. Para muitos, a Belle Époque propiciou 

um grande avanço estrutural e cultural para a região amazônica, nas palavras de Carneiro:  

  

“A extração da borracha mudou a face da Amazônia. Como bem o disse 

Arthur César Ferreira Reis, a borracha "incorporou o estremo norte à 

civilização brasileira com aquele capítulo sensacional que começou a 

escrever, assegurando-lhe, por fim, a personalidade que lhe estava faltando. 

Porque a Amazônia deixou de ser, daí por diante, a região das lavouras e do 

pastoreio de tipo nordestino, para ser a região dos gomais, das héveas, o 

mundo do outro negro, dos pioneiros, dos seringueiros, dos patrões, dos 

aviados, de um mecanismo novo na conjuntura nacional, distinto, portanto, 

na paisagem cultural brasileira". Não será possível mudar esta nova 

fisionomia da Amazônia, nem será necessário fazê-lo” (CARNEIRO, 1956, p. 

95). 

 

De fato ainda glorificam-se as grandes mudanças propiciadas por tal período, 

contudo, precisa-se mudar o foco dos estudos, atentando para as diversas realidades que 

envolvem um mesmo evento. 

Em tudo o que aqui foi exposto, buscou-se mostrar que diferentemente do que 

propõe a história oficial, a borracha tem usos econômicos trabalhados desde pelo menos 

1820. Evidenciando também que incialmente o modelo extrativista foi recusado pela elite 

política da época, tendo em vista os ideários de ordem e civilização que os guiavam. 

Mostrou-se que já período áureo de extração gomífera, as urbes marajoaras tiveram 

uma dinâmica inversa aos grandes centros, indo na contramão do desenvolvimento 

propiciado pelos lucros da borracha, não tendo, até pelo menos a segunda metade da 

década de 1880, consideráveis reestruturações. 
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SESQUICENTENÁRIO DE CAMPINA GRANDE: LEITURAS SOBRE A 

IMPORTÂNCIA PATRIMONIAL DA CIDADE 
 

Hadassa Araújo Costa1166 

 

INTRODUÇÃO 

Emancipada em 11 de Outubro de 1864 a cidade de Campina Grande, na Paraíba, 

teve seu desenvolvimento marcado pelo comércio, sobretudo do gênero algodoeiro, 

atraindo grandes investimentos da indústria nacional e internacional. Tal fato caracterizou 

um crescimento urbano acelerado, destacando o aumento da densidade demográfica tendo 

como principal causa a imigração de pessoas do interior do estado para busca de trabalho 

e melhores condições de vida. O momento de grande produção do mercado algodoeiro foi 

marcado pela fartura econômica regional. Campina passa a moldar-se às concepções de 

modernidade alimentadas nas grandes metrópoles, mas com uma característica essencial, 

segundo Cabral Filho (2009 p.45) as mudanças ocorreram num ritmo onde as derivações 

puderam ser plenamente percebidas e vivenciadas. Hoje esta passagem é evidenciada 

através dos símbolos de modernidade do início do século XX que marcam o patrimônio 

material da cidade, além da característica memória dos antigos moradores. “É, pois, a 

memória que atribui sentido ao presente, tornando-se o motor da construção da vida de 

cada indivíduo e de sua relação com a sociedade”1167.  

 Perto de completar o seu ano sesquicentenário, a dita “Rainha da Borborema” passou 

a ser evocada no sentido histórico, trazendo à lembrança os motivos e motivações de sua 

formação, desde os primordiais índios Ariú e os tropeiros da Borborema, em meados do 

século XVII, passando pelo ápice da produção algodoeira (fins do século XIX e início do 

                                                        
1166 Aluna graduanda do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande. 

Email: costahds@gmail.com. 
1167 GURJÃO, Eliete de Queiroz. (Org.) Antes que se apague: Memória, Patrimônio e Identidade da Paraíba. 

Recife: Gráfica Innova e Editora, 2013, p. 9. 
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século XX) chegando até o status de “Capital do interior” que é sustentado em nossos dias. 

O empenho fora direcionado à valorização destes relatos da Campina de outrora, e as 

evidências de sua consolidação, formação e enraizamento, sobre sua importância na cultura 

regional e o que a incentiva permanecer em destaque em âmbito nacional sendo confundida 

até como capital da Paraíba.  

  O discurso de engrandecimento identitário foi utilizado pela campanha da mídia, 

como a famigerada “mania de grandeza de Campina”, até a própria prefeitura municipal 

aderiu a este discurso em sua campanha. Símbolos da cidade, como a escultura Os Pioneiros, 

localizada às margens do Açude Velho, foram trazidas à tona para pensar a perspectiva 

histórica do crescimento da cidade. O apego a esta memória concreta nos dá a leitura de um 

patrimônio material, que persiste na memória simbólica da cidade, bem como o patrimônio 

vivo (imaterial) que está presente nas subjetividades persistentes do tempo1168. 

  Junto ao ato de pensar o patrimônio através das insurreições da memória citadina 

surge a necessidade de aplicar a Educação Patrimonial à vivência cotidiana. Mas em que 

consiste essa aplicação em meio ao sesquicentenário e toda a mobilização comemorativa? 

Aproveitado fora o momento de pensar a importância do patrimônio da cidade, agora, faz-

se necessário entender o “por quê” valorizá-lo. A metodologia da Educação Patrimonial visa 

trazer a consciência da preservação e da conservação da memória “tendo como princípio a 

experiência direta dos bens e fenômenos culturais para se chegar à sua compreensão, 

internalização e valorização”1169. 

  Abrangendo estes aspectos, este trabalho parte de pensar na perspectiva da 

Educação Patrimonial eventos específicos ocorridos no período em que se comemorou os 

cento e cinquenta anos de emancipação política da cidade de Campina Grande em três 

                                                        
1168“Recentemente, construiu-se uma nova qualificação: o “patrimônio imaterial” ou “intangível”. Opondo-se 

ao chamado “patrimônio de pedra e cal”, aquela concepção visa a aspectos da vida social e cultural dificilmente 

abrangidos pelas concepções mais tradicionais.” (ABREU, Regina. CHAGAS, Mário. (orgs.). Memória e 

Patrimônio: Ensaios Contemporâneos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009, p. 28). 
1169 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. et al. Guia Básico de Educação Patrimonial. Brasília: Instituto do 

patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999. 
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âmbitos diferenciados, a saber: do acadêmico ao popular, do popular ao acadêmico e os 

dilemas do sesquicentenário, ou dos problemas ocasionados relativos ao patrimônio material 

da cidade durante as datas anteriores ao aniversário da cidade. 

 

DO ACADÊMICO AO POPULAR 

  O conceito de Patrimônio há muito já fora pensado, elaborado e delimitado pela 

academia. Segundo Gonçalves (2009, p.26) “do ponto de vista dos modernos, a categoria 

“patrimônio” tende a aparecer com delimitações muito precisas. É uma categoria 

individualizada, (...) seja como patrimônio cultural, seja como patrimônio genético”. No 

entanto há de se supor que tais delimitações configuraram-se instáveis diante das inúmeras 

possibilidades de categorização e uso do conceito. Ainda sobre este conceito, sua descrição 

é assim realizada por Eliete Gurjão:  

 

Ao se pensar em patrimônio cultural, podem surgir duas ideias diferentes: o 

patrimônio material ou tangível e o patrimônio imaterial ou intangível, 

ambos transmitidos por meio de sucessivas gerações, despertando a 

memória individual, familiar e coletiva. O patrimônio cultural tangível remete 

à expressão das culturas por meio de suas realizações materiais (...). [Todavia] 

a herança de nossos antepassados não se restringe aos bens materiais, mas 

abrange toda uma infinidade de ensinamentos, modos de viver, tradições e 

relações que revelam os múltiplos aspectos que a cultura de uma 

comunidade pode assumir. Estas manifestações culturais constituem o 

patrimônio imaterial ou intangível, fruto da perpetuação de uma memória 

local, regional ou nacional.1170 

 

 Faz-se importante relevar a atuação da academia do contexto predecessor do 

sesquicentenário, e, de fato, esta lhe foi uma responsabilidade imputada, e as produções 

sobre história local que giravam em torno do âmbito universitário, agora foram precisados 

pelo público em geral, que passou a buscar o conhecimento de sua história. Os programas 

que já atuavam nas escolas foram cobrados com relação a este campo de forma específica, 

                                                        
1170 GURJÃO, Eliete de Queiroz. (Org.) Ibidem. p. 9. 
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como por exemplo, os PIBIDs, e demais trabalhos de extensão dos cursos de História. 

Interessante foi perceber a intensidade com que ocorreram esses trabalhos, de forma 

qualitativa e quantitativa.  

 A temática foi utilizada em exposições, trabalhos artísticos, intervenções, cursos, 

valorizando a identidade histórica de Campina e a trajetória do desenvolvimento da cidade. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) História da UFCG, por 

exemplo, idealizou uma exposição se utilizando de fotos, vídeos e demais fontes que 

remeteram ao passado de Campina na maior escola pública da cidade, o Estadual da Prata, 

onde os alunos puderam interagir e trazerem produções artísticas para dialogar com a 

temática. O que se leva do acadêmico para o popular neste sentido é que as produções 

levaram o conceito de patrimônio anteriormente colocado na fala de Eliete Gurjão. 

Fotografias foram colocadas como forma de significar os monumentos e expressões 

culturais de Campina partindo da predisposição de classificá-los como parte de uma história 

coletiva vivenciada pelos participantes da feira expositiva.  

 Outra intervenção realizada também pela Universidade Federal de Campina Grande 

foi a de elaborar a fala sobre patrimônio a partir do discurso dos próprios alunos 

complementando a fala da academia. Este trabalho fora realizado pelo ProExt (Programa de 

Extensão Universitária) junto ao PET Educação – Conexões de Saberes, com alunos dos 

cursos de História, Geografia e Música. A atividade fora programada para dois meses e 

realizada uma vez por semana durante este período. Com o nome de Intervenção escolar 

sobre Educação Patrimonial, ela propôs desenvolver a educação dialógica de acordo com a 

proposta freireana1171 traçando novas perspectivas para o uso do termo “Patrimônio”. A 

partir do programado, a atividade foi desenvolvida cronologicamente em cinco eixos sendo 

estes: o desenvolvimento da história individual e sua relação com a história coletiva, a 

                                                        
1171 Proposta elaborada pelo pedagogo Paulo Freire onde o ensino em sala de aula se dá a partir da 

participação efetiva de vozes para além do monólogo docente. Há a contribuição do professor e há a 

contribuição do alunado. 
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apropriação e reformulação do conceito patrimônio a partir da história individual, o espaço 

(a rua, o bairro, a cidade) como patrimônio individual e coletivo, o patrimônio dito imaterial 

e, por fim, o patrimônio como representante das identidades. A partir dessa atividade os 

resultados obtidos foram uma nova apropriação do discurso de patrimônio e a valorização 

do que as crianças puderam identificar como patrimônio engajado dentro da história da 

cidade, o que pode ser trabalhado no quarto eixo.  

 A partir destas experiências podemos perceber de como foi aproveitada a data do 

aniversário da cidade para aprimoramento do entender a importância de seu tracejado 

histórico e dos resquícios do tempo ainda presentes no cotidiano citadino. Revendo e 

repensando essa importância histórica chegamos aos princípios da educação patrimonial e 

de como se faz importante preservar o que ainda significa as memórias desta trajetória, 

como o patrimônio “pedra e cal”, expresso através das edificações e objetos remetentes à 

memória museológica, e o patrimônio imaterial, como as festas da cidade, a exemplo do 

Maior São João do Mundo. 

 A experiência de levar o saber acadêmico para a população em geral sempre foi 

manifestada de forma hierarquizada, sendo o ambiente universitário detentor de todo o 

conhecimento científico, enquanto silenciamento do saber popular. O que muito se buscou 

através dos trabalhos acadêmicos apresentados foi romper este discurso há muito 

implantado, e trazer o saber científico disposto às trocas, o que pode ser possibilitado num 

evento de aniversário da cidade, pois os sujeitos vivem e participam do cotidiano local, 

atrelando sua própria história à história da localidade. Essa perspectiva de trabalho poderá 

ser melhor trabalhada adiante. 

 

DO POPULAR AO ACADÊMICO 

 A História dita Positivista há muito atuava de maneira a historiografar desenhando os 

grandes evento como centrais, através da atuação da elite intelectual e financeira sobre as 

cidades. Operava-se, assim, uma escrita que excluía a muitos protagonistas, dando a 
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legitimidade de seus espaços aos que detinham o poder de redigir a ciência história, 

deslocando os papéis de importância dos espaços populares ao poder político.  

“A cidade também é estudada como espaço de resistência, de afirmação dos sujeitos 

em sua luta diária pela sobrevi  vência física e pela liberdade.” (CABRAL FILHO, 2009, p.43). 

Através desta possibilidade é que o PET Educação – Conexões de Saberes idealizou o 

trabalhar a história de Campina Grande, através destes sujeitos transeuntes das ruas, 

moradores dos bairros e distantes de uma história política, dedicada à elite. Para que isto 

acontecesse foi necessário ir até onde estes sujeitos estavam, no bairro.  

O bairro é o lugar do cotidiano, onde moram os sujeitos que transitam nas ruas, que 

fazem a cidade, os que estão por trás do crescimento. Através desses relatos é que foi 

pensada a participação destes sujeitos na escrita de uma nova história, na perspectiva da 

“História vista de baixo” sob inspiração do historiador E. P. Thompson. O lugar de moradia 

transformou-se num cenário onde se pode pensar as aproximações da história de vida com 

a história local, para intenção da valorização de ambas.  

O bairro das Malvinas, com uma história relativamente recente, desenha um novo 

horizonte de trabalho historiográfico para ser abordado. O bairro inicia com uma história de 

resistência que ao longo dos anos acaba por moldar o mapa da cidade de Campina Grande. 

Um conjunto habitacional de nome Álvaro Gaudêncio, construído pelo Estado estava ao 

descaso, caracterizando um problema comum de obras públicas, quando em 1983 um grupo 

de pessoas passou a apossar-se das casas, gerando grande movimentação na cidade onde 

pessoas passaram a se dirigir para este local tomando aos poucos cada uma das residências 

do conjunto. A polícia fez um cerco para proibir a continuidade da ocupação, mas mesmo 

assim, as pessoas permaneceram e lutavam pela dignidade de habitação. 

Essa história, no mínimo interessante, descortinou em uma série de relatos individuais 

dentro desse campo de coletividade. Através da possibilidade de adentrar este espaço, o 

PET recorreu a estes relatos através das artes produzidas no bairro e trouxe a leitura sobre 

o conceito de artes de fazer elaborado pelo historiador francês Michel de Certeau para, 
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então, moldar o discurso histórico de forma que ele passe a abranger o que está além da 

história política das cidades, são os sujeitos ordinários que manifestam suas táticas, 

refazendo os espaços. 

  

Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas quais usuários se 

reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-

cultural. (...) Se trata de distinguir as operações quase microbianas que 

proliferam no seio das estruturas tecnocráticas e alteram o seu 

funcionamento por uma multiplicidade de “táticas” articuladas sobre os 

“detalhes” do cotidiano (...). (CERTEAU, 1994, p.41) 

 

 Mas o embasamento teórico não poderia ser utilizado de forma adequada sem a 

sensibilidade que lhe é devida para compreensão e posse das identidades ali transcritas por 

cada relatante. O método da História Oral1172 fora utilizado para apreender a fala trazida do 

imaginário e das memórias reais destes antigos “invasores” malvinenses. A produção de 

memória, junto à produção artística do bairro nos pode demonstrar um substrato de 

riquezas podendo ser estas aproveitadas para a construção da história campinense “vista de 

baixo”1173. 

 Após o contato com o sujeito do bairro pode-se dizer que “ambos sairão 

transformados pela convivência”1174, pois tanto o pesquisador como o entrevistado 

experimentam a transformação ocasionada pelo diálogo, despertada pela sensibilidade que 

não se adquire na história transcrita em papéis. O PET pode proporcionar essa reconciliação 

entre o bairro invadido, ou os sujeitos “invasores” do bairro, com a historiografia da cidade, 

refletindo que essas vivências não poderiam ser extraídas de um evento de tanto peso 

cultural como o aniversário centésimo quinquagésimo da cidade. Para além disso, pode-se 

                                                        
1172 Utilizada segundo referencia a psicóloga social Ecléa Bosi na obra “O tempo vivo da Memória” 
1173 “Sob a inspiração teórica da chamada História Social – cujos maiores expoentes são E. P. Thompson, E. J. 

Hobsbawn e Christopher Hill -, que privilegia o fazer dos indivíduos como atores sociais conscientes de suas 

ações (...).” (CABRAL FILHO, Severino. A cidade revelada: Campina Grande em imagens. EDUFCG, Campina 

Grande – PB. 2009, p. 43).  
1174 BOSI, Ecléa. Ibidem, p. 61. 
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tratar desses personagens como protagonistas, diante do ato de resistir à expulsão deles do 

logradouro invadido, como de protestar pelo descaso do poder público em suas obras, 

atestando um poder simbólico que está por trás do ato de invasão. O episódio foi tão 

impactante para a história local que o local recebeu o nome de Malvinas fazendo menção 

ao episódio referente às Ilhas Malvinas no sul do Oceano Atlântico, onde ocorria uma 

disputa territorial entre Argentina e Reino Unido. 

 A história pode adquirir vários tracejados, e o exemplo que anteriormente fora citado 

está sendo produzido em livro e documentário, a intenção é que esta história se perpetue e 

colabore com os inúmeros discursos que estão sendo relevados no contexto das 

comemorações do sesquicentenário de Campina Grande. Observamos dessa forma de como 

pode ser efetivada a contribuição dos transeuntes para a história geral da cidade, e de como 

é importante o discurso que eles trazem de sua história para sustentar as várias origens da 

cidade. A história seria, de certa forma, injusta, se operasse no sentido unilateral, cooperando 

apenas com a memória dos detentores de poder. As formas de se resistir a este discurso 

hierarquizador são bons substratos da vivência cotidiana. 

  

DILEMAS DO SESQUICENTENÁRIO 

 Em meio ao turbilhão de eventos que se desenrolavam em prol do evento 

sesquicentenário uma problemática persistente ganhou concretude e foi debatida em vários 

setores sociais, que não só acadêmicos e midiáticos. A inventividade da memória adentrou 

o espaço do sesquicentenário num monumento (Imagem 1) anunciado no mês de abril do 

ano de 2014, pela Prefeitura Municipal, dialogando com o que já dizia o historiador da escola 

dos Annales Jacques Le Goff (1990):  

 

O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, 

voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória 

coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são 

testemunhos escritos. (p.535) 
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 O dito cujo, fora anunciado com vistas a perpetuar a comemoração do 

sesquicentenário, e de um vez, também anunciar a posteriori o legado da, então, gestão da 

Prefeitura Municipal de Campina Grande. Um problema, no entanto, veio a atrapalhar os 

planos da Prefeitura Municipal, quando da constatação de que o terreno escolhido para a 

obra era tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Paraibano (IPHAEP). O 

projeto não fora apresentado ao IPHAEP, o que trouxe preocupações para historiadores e 

para a própria instituição. A obra foi declarada ilegal pelo Ministério Público, em audiência 

realizada em 21 de maio de 2014 sob alegação dos impactos ambientais que a obra causaria. 

É importante trazer ao conhecimento que o local para edificação do monumento localiza-

se às margens do Açude Velho, que funciona como um tipo de regulador atmosférico do 

centro da cidade, inibindo a formação do fenômeno ilhas do calor. Todavia a declaração de 

embargo não foi assinada pelo, então, secretário de obras do município, que continuou a 

realização das obras e estas permanecem em andamento até o momento de finalização 

deste artigo. 

 No período em que se edificava um novo monumento à memória, tomba um símbolo 

histórico municipal, que, por muitos e muitos anos, fez parte do cenário da Feira Central de 

Campina e fora símbolo-mor das riquezas que o desenvolvimento algodoeiro trouxe para a 

cidade, podendo ser considerado uma alegoria histórica que ainda persistia erguida e 

simbolizava este período de prosperidade. Parte de memórias individuais e coletivas 

vivenciadas posteriormente à presença daquele prédio no cenário da cidade, a saber, a partir 

do ano de 1937, quando este foi inaugurado. Projetado pelo arquiteto Isaac Soares em “Art 

Decó”, o Casino Eldorado (Imagem 2) ecoava a modernidade através dos divertimentos que 

agora poderiam dispor os que frequentavam este ambiente, modelando novos 

comportamentos na sociedade campinense.  

 Compreendendo a importância deste monumento para a memória história regional 

e até nacional, pesou-se à data comemorativa da cidade ver ruir (Imagem 3) um resquício 
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importante e de intensa presença histórica, o que representou o descaso com o patrimônio 

municipal. A prefeitura por sua vez, procurando edificar novos lugares de memória, 

empreendeu posteriormente à queda da faixada do Casino Eldorado o escoramento do que 

restou à obra original.  

 

 
FIGURA 1                                FIGURA 2                                      FIGURA 3 

 

CONCLUSÃO 

 Dentro do olhar sensível de historiador é possível trazer esta problemática tendo 

conhecimento dos dois episódios anteriormente relatados. Há o Patrimônio que tomba e a 

invenção do Patrimônio erguido. Por mais que seja antiga a concepção de Patrimônio como 

“pedra e cal” ainda há a preocupação em reforçar a importância deste patrimônio para a 

memória local, enquanto outros tipos de concepções de Patrimônio procuram consolidar-

se através de atos ousados tanto das Academias como dos centros populares. Assim a 

História de Campina Grande, foi relatada por diversos ângulos, passando por momentos de 

triunfo e vergonha, em pelo sesquicentenário da cidade. 
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PERCURSOS DA PATRIMONIALIZAÇÃO:  

PAISAGEM URBANA E O “CONJUNTO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DA 

CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ” (1999-2012) 

 

Monalisa Freitas Viana1175 

 

Nossa proposta temática visa à discussão sobre o processo de patrimonialização de 

trecho urbano da cidade de Viçosa do Ceará. Para tanto, propomos uma abordagem 

dialógica entre patrimônio cultural e paisagem, buscando compreender como a composição 

de um Conjunto Histórico e Arquitônico a ser salvaguardado se integra à paisagem urbana. 

Entendemos que o processo de patrimonialização não se encerra com a instituição do 

tombamento, mas a ultrapassa, por meio de seus efeitos, envolvendo posteriores processos 

de desapropriação de imóveis; reformas e restaurações de edificações; programas de 

educação patrimonial; projetos de requalificação dos bens; reformulação e elaboração de 

dispositivos legais de gestão urbana. Nesse sentido, as ações que o compõem acabam por 

se imiscuir no cotidiano de moradores da cidade e, às vezes, também gerando tensões, seja 

de ordem material, ou simbólica.  

Viçosa do Ceará é cidade-sede do município homônimo 1176 situado na Microrregião 

da Ibiapaba, distando 348,8 km da capital cearense, Fortaleza (Figura 1). De acordo com a 

compartimentação geoambiental apresentada por Souza (2007), o Planalto da Ibiapaba 

pertence à unidade de altos planaltos sedimentares. Localiza-se na região ocidental do 

Ceará, formando limites com o Piauí. O município integra, ainda, a Área de Proteção 

Ambiental Serra da Ibiapaba (APA Serra da Ibiapaba), criada em 1996, com o objetivo de, 

                                                        
1175 Discente vinculada à Linha de Pesquisa Práticas Urbanas do Mestrado Acadêmico em História – MAHIS, da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE. Bolsista CAPES. Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira da Silva. 

E-mail: isafviana@gmail.com  
1176 Além da sede, o município apresenta os distritos “General Tibúrcio, Lambedouro, Manhoso, Padre Vieira, 

Juá dos Vieiras, Passagem da Onça e Quatiguaba”. Fonte: Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará. 

http://www.vicosa.ce.gov.br/?page_id=63. 

mailto:isafviana@gmail.com
http://www.vicosa.ce.gov.br/?page_id=63
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entre outros: “I. garantir a conservação de remanescentes de cerrado, caatinga e mata 

atlântica” 1177. 

Historicamente, a atual cidade de Viçosa do Ceará foi se forjando no sítio onde se 

configurou, como parte do projeto colonizador, a Aldeia de Nossa Senhora da Assunção, a 

qual reuniu diferentes grupos indígenas, entre os quais é destacada a presença dos Tabajara. 

Desse período, foi legado à posteridade o templo católico, elemento dorsal daquela 

organização social implementada pelos padres da Companhia de Jesus. Em 1999, ele figurou 

como matéria de solicitação de tombamento federal, elaborada pelo arquiteto José Liberal 

de Castro. Considerando que tal ação, possivelmente, despertou o interesse pela proteção 

da área nas cercanias daquela igreja, localizamos aí o marco inicial de nossa pesquisa.  Já o 

final de nosso recorte temporal diz respeito a ações que nos conduzem à percepção do 

processo de patrimonialização para além da ocasião do tombamento: em 2012, destacamos 

a reinauguração do Theatro Pedro II e o lançamento do edital de Financiamento para 

Recuperação de Imóveis Privados. 1178 

Em 2002, por iniciativa da 4ªSR/IPHAN, 1179 deu-se início à movimentação do processo 

1496-T-02. Tratava-se da solicitação de tombamento do “sítio urbano” de Viçosa do Ceará, 

tendo como bases o estudo produzido por aquela mesma superintendência. Explicando a 

qualificação “sítio urbano” e definindo o que nela se insere, o IPHAN esclarece: 

                                                        
1177 Art. 1º. Inciso I. Decreto/96, de 26 de novembro de 1996. 
1178 Contando com recursos do PAC Cidades Históricas. Convênio firmado entre IPHAN e Prefeitura Municipal. 

O recurso destinado à cidade foi de R$ 1 milhão. Quatro propostas foram selecionadas no edital. Disponível: 

http://www.vicosa.ce.gov.br/?p=1697#more-1697 
1179 Superintendência do IPHAN no Ceará: “A 4ª Superintendência Regional do IPHAN, atual Superintendência 

Estadual do IPHAN no Ceará – IPHAN-CE, foi instalada em 1982 para atender aos estados do Ceará e Rio 

Grande do Norte. Em 2002 o Piauí foi incorporado devido a sua identidade com projetos voltados para o 

patrimônio arqueológico. No mesmo ano, o Rio Grande do Norte voltou a integrar a 5ª SR, junto com 

Pernambuco e Paraíba [...]”. Superintendência do IPHAN no Piauí: “Na reestruturação do IPHAN em 2004, o 

estado do Piauí foi administrativamente separado do Ceará, constituindo uma nova, a 19ª Superintendência 

Regional [...]. Se tornando posteriormente a Superintendência do IPHAN no Estado do Piauí. Esta mudança 

corroborou com o projeto político de aumentar a capilaridade e a presença do IPHAN no território 

nacional [...]”. Fonte: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=F03BD2BC947CAAB0066E6D2AFBECD2D

3?id=12737&retorno=paginaIphan 

http://www.vicosa.ce.gov.br/?p=1697#more-1697
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=F03BD2BC947CAAB0066E6D2AFBECD2D3?id=12737&retorno=paginaIphan
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=F03BD2BC947CAAB0066E6D2AFBECD2D3?id=12737&retorno=paginaIphan
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A utilização da categoria sítio urbano – aqui definido como resultado do 

processo histórico de apropriação do território, que define a consolidação de 

um espaço, integrando fenômenos que o relacionam a um contexto 

geográfico mais amplo – procura abranger a maioria dos tombamentos de 

áreas urbanas do IPHAN. Incluem-se nessa categoria não só as cidades e 

centros históricos, mas também trechos de cidades como conjuntos 

arquitetônicos, ruas e praças, valorizados a partir de sua inserção no contexto 

urbano maior, independente das suas dimensões ou do modo como estão 

descritas na denominação de tombamento (IPHAN, 2007). 

 

Em datas anteriores, outras três cidades cearenses também tiveram sítios urbanos 

oficialmente reconhecidos, em âmbito federal: o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da 

Cidade de Icó, em 1998; o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Sobral, em 

2000; e o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Aracati, em 2001. Todos 

inscritos tanto no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, quanto no Livro 

de Tombo Histórico. Posteriormente, em 2008, o conjunto paisagístico dos serrotes de 

Quixadá, constituído por formações geomorfológicas em monólito, também foi tombado 

no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Reconhecido enquanto patrimônio natural 

e classificando-se como paisagem natural, passou a formar o Parque Nacional dos Serrotes 

de Quixadá. 

Sob as duas modalidades, paisagem natural e conjunto urbano, identificamos o 

interesse institucional na proteção de “paisagens cearenses”, fazendo uso do instrumento 

disponível, até então, o tombamento. Tais modalidades são representativas do tratamento 

dispensado à paisagem enquanto bem cultural, revelando-nos, em uma leitura rápida, a 

dupla perspectiva que a divide entre natural e agenciada pela ação humana. Tal bifurcação 

vem sendo questionada e a categoria de “paisagem cultural” tem influenciado ações que 

visem à ideia de um patrimônio cultural integral, a partir do qual as dicotomias – imaterial e 

material, bem como natural e cultural – sejam dissolvidas. 1180 

                                                        
1180 Em 2009, o IPHAN estabeleceu a chancela de Paisagem Cultural Brasileira, a ser aplicada em território 

nacional. Entre as várias considerações, a Portaria aprovada admite que os instrumentos legais, até então 

vigentes, mostravam-se limitados no que se referia ao tratamento do “conjunto de fatores implícitos nas 
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Em seu estudo acerca da “trajetória da política federal de preservação no Brasil”, Maria 

Cecília Londres Fonseca se refere ao processo de tombamento como um “processo de 

ressemantização de um bem” (FONSECA, 2009, p. 182). A documentação que o integra 

delineia, pois, as resignificações que se vão incorporando a tal bem. A denominação que lhe 

é atribuída, a classificação e a identificação do livro em que é inscrito são indícios, conforme 

Ribeiro (2007), desses percursos de valoração. 

O trecho urbano em questão foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, em 2003, e sobre ele, o então Conselheiro Relator do processo 

explicita: “O pedido de tombamento revela o intuito de preservar o quadro paisagístico que 

envolve a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, tombada por este Conselho 

Consultivo em 16 de maio de 2002” (CASTRO, 2002, p.46). 1181 Diante da definição de um 

“quadro paisagístico” a ser salvaguardado, posicionamo-nos diante da possibilidade de 

problematizar a patrimonialização de uma dada paisagem. Quais seriam as implicações 

provocadas por essa ação? E as especificidades do caso viçosense? 

De início, atentemos para o que Santos (2014, p.67-68) enuncia. “Tudo que nós 

vemos, o que a visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como domínio do visível, 

aquilo que a vista abarca. É formada não apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons etc.”. As palavras do geógrafo induzem-nos a perceber a 

paisagem para além da feição material. E ao ser patrimonializada, qual aspecto seria 

enfatizado? E o tratamento a ela dispensado? Para elucidar tais questões, pretendemos 

partir, inicialmente, da análise da documentação produzida a propósito do tombamento. 

 

                                                        
paisagens culturais”. (Fonte: IPHAN. Portaria nº 127, de 30 de abril de 2009. Estabelece a chancela de Paisagem 

Cultural Brasileira. Diário Oficial da União, nº 83, terça-feira, 05 de maio de 2009). 
1181 A inscrição do bem no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico ocorreu em 04 de fevereiro 

de 2005 (Fonte: IPHAN. Memorando nº 28 – PRESI. Data: 01/12/2009. Assunto: “Ratificação de tombamento 

definitivo. Bem situado no Município de Viçosa do Ceará”). 
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Figura 1: Localização de Viçosa do Ceará. (Fonte: 4ªSR/IPHAN. Estudo para Tombamento 

Federal do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Viçosa do Ceará. 2002). 

 

Inferimos que a salvaguarda do “quadro paisagístico” de Viçosa do Ceará foi 

instrumentalizada por meio da elaboração de um Conjunto Histórico e Arquitetônico, cuja 

tessitura implicou também um processo de escrita de uma história da cidade, em que se 

entrelaçam lembranças e esquecimentos.  Consideramos que tal ação localiza Viçosa do 

Ceará nesse percurso que visa à paisagem como bem cultural, mesmo que ainda sob 
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limitações, principalmente se apontarmos como parâmetro a noção de “paisagem cultural”, 

a qual também vem se construindo em termos práticos, no que tange à política de proteção. 

Para Carlos (2005, p. 38): “A paisagem não só é produto da história como também 

reproduz a história, a concepção que o homem tem e teve do morar, do habitar, do 

trabalhar, do comer e do beber, enfim, do viver”. Assim, qual seria a concepção ali 

selecionada para alcançar a posteridade? Em suas “Motivações e Justificativas de 

Tombamento”, o Estudo realizado pela 4ªSR/IPHAN descreve a “fração espacial” de 

interesse: 

 

O centro histórico de Viçosa do Ceará do final do século XIX e início do XX 

exibe um conjunto de edificações de aspecto uniforme, harmônico, íntegro 

e de singela beleza, pleno de referências histórico-sociais da cultura 

brasileira. Se o tomarmos no curso da história e na associação com o 

esplendor da natureza circundante, manteremos contato com a ambiência 

indígena pré-colonial praticamente intocada, a organização espacial 

missioneira da antiga vila, o gosto barroco presente nas pinturas dos painéis 

da capela-mor da Igreja Matriz, os longos lotes ocupados por edificações 

extensas com muros laterais vazados, frontões valorizados e vãos encimados 

por tímpanos de desenhos diversos dos períodos colonial e imperial, a 

sisudez neoclássica, a variedade de ornatos e motivos decorativos do 

ecletismo, dentre outros momentos da arquitetura, da arte e do urbanismo 

brasileiro, o que torna a cidade um rico documento de nossa história e 

testemunha do processo de ocupação do território nacional [...]. 1182 

 

Consideramos que tal interpretação nos lança diante de uma determinada concepção 

do “viver”, do “morar”, do “trabalhar”. Nesse sentido, os marcos físicos são revestidos de 

representações, saltando-nos à vista formas e estilos como “o gosto barroco”, “frontões 

valorizados”, “a sisudez neoclássica”, “motivos decorativos do ecletismo”. Tratar-se-ia, ainda, 

de uma paisagem pautada no caráter arquitetônico?  

                                                        
1182 4ª SR/IPHAN. Estudo para Tombamento Federal do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade 

de Viçosa do Ceará. 2002.  
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Da citação, depreendemos uma série de questões, as quais poderão ser analisadas 

no intuito de perceber o processo interpretativo do “quadro paisagístico” elaborado: a) o 

destaque para o aspecto “uniforme”, característica que parece bastante significativa quando 

da composição de um conjunto a ser reconhecido; b) a referência à organização espacial 

desse conjunto, buscando nela identificar delineamentos de ocupações pretéritas e com 

destaque para o aldeamento colonial, de forma a realçar uma “antiguidade” do traçado 

urbano; c) a apropriação, de forma simbólica, da “natureza circundante praticamente 

intocada”, como mediadora da conexão com o passado pré-colonial indígena; d) a 

identificação de estilos arquitetônicos – neoclássico e ecletismo, ressaltando características 

formais. 

Percebemos que existem intencionalidades perpassando esses pontos. Alguns deles, 

como o traçado e a “natureza circundante”, parecem formulados com o intuito de imbuir ao 

Conjunto peculiares valores urbanísticos. Em outros, destacam-se valores arquitetônicos. E 

permeando boa parte deles, desvelam-se os denominados valores históricos. Esse trajeto 

interpretativo é perceptível nas duas denominações atribuídas ao núcleo urbano: enquanto 

o “Estudo para Tombamento Federal” o intitula Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, ele foi 

reconhecido como Conjunto Histórico e Arquitetônico. Deveremos, pois, seguir esses 

meandros da “ressemantização”. 

De acordo como o Conselheiro Relator do processo em questão: “O trecho da cidade, 

para o qual é pleiteado tombamento, cobre área limitada, contando, pois, com um número 

relativamente reduzido de edificações” (CASTRO, 2002, p. 55). A poligonal que o define 

contempla imóveis erguidos no período compreendido entre a segunda metade do século 

XIX e a primeira, do século XX. De uma forma geral, ela contorna (Figura 2) a Praça Clóvis 

Beviláqua (Praça da Matriz), passando por trechos das ruas Felizardo de Pinho Pessoa, 

Antônio Honório Passos, Lamartine Nogueira, Silva Jardim, José Joaquim de Carvalho, 

Fontenele Sobrinho, Dr. Omar de Paiva e Francisco Caldas da Silveira. Já a poligonal de 

entorno, ou zona de transição, estende-se ainda pelas ruas Vicente de Paula, Prof. Dr. João 
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Viana e José Beviláqua, contornando as praças Gel. Tibúrcio e Mal. Bezerril Fontenele. Inclui-

se ainda nessa área a já mencionada Igreja de Nossa Senhora da Assunção.   

Apresentando parecer favorável ao encaminhamento do processo à análise do 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a Coordenação de Proteção do IPHAN redigiu 

a seguinte descrição:  

 

Não é um conjunto monolítico. Irrompem em volumes diversos e mais ou 

menos agressivos, como em toda a cidade – ginásios, casas de novos ricos, 

galpões comerciais insossos, etc. Mas, apesar das interrupções e intervenções 

que maculam a visão, e mesmo a ideia, prevalece um conjunto. E ao 

compararmos Viçosa às tantas cidades brasileiras que, sem outros 

desdouros, vão levando aos trancos e barrancos, ressalta um conjunto 

vernácula excepcional e que deve ser preservado para herança cultural dos 

brasileiros. 1183 

 

Partindo da supracitada colocação, percebemos que a noção de conjunto 

apresentada carrega um olhar à procura por certa homogeneidade, ao passo que identifica 

certas construções enquanto “volumes agressivos” e “interrupções que maculam a visão”. 

Diante dessa ótica, é que percebemos uma das propostas de intervenções trazidas pelo 

Estudo para Tombamento, em suas “Recomendações”: 

 

O posicionamento do ginásio esportivo nas mediações da Igreja Matriz 

constitui forte interferência na continuidade da leitura espacial do sítio 

histórico, que se caracteriza por uma sequência bastante uniforme de 

edificações térreas inseridas em lotes estreitos e profundo. O volume 

construído discrepa completamente de sua vizinhança imediata [...]. Como se 

trata de edificação modulada em estrutura metálica e telhas de fibrocimento, 

o que facilita a sua desmontagem e recomposição em outro local com pleno 

aproveitamento do material existente, propomos a sua demolição com a 

transformação da área remanescente em praça pública, com extensão a este 

local dos mesmos tratamentos devidos à praça da Matriz. 1184 

                                                        
1183 Memorando nº 180/2002 – PROTEC/DEPROT. Brasília-DF, 25 de agosto de 2002. Fonte: Superintendência 

do IPHAN no Ceará. 
1184 4ª SR/IPHAN. Estudo para Tombamento Federal do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade 

de Viçosa do Ceará. 2002. 
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A partir dessa proposta, ao sugerir a “demolição com a transformação da área 

remanescente em praça”, recomendando o deslocamento do ginásio esportivo para outro 

local, visualizamos a estratégia de salvaguarda enquanto instrumento modelador da 

paisagem urbana.  

Silva (1997) nos ajuda a perceber isso quando apresenta a paisagem resultando de 

dois conjuntos de fatores: técnicas e direito. Enquanto o primeiro – as possibilidades técnicas 

– diz respeito à capacidade de sobrevivência do homem; o direito traz suas normas e leis 

definidoras da apropriação, divisão e uso do solo, e dos produtos provenientes da utilização 

das técnicas. 

 

[...] dos antigos códigos de posturas aos modernos projetos urbanos, com 

seus critérios de zoneamento, a paisagem urbana aparece como um espaço 

construído a partir de normas. Ainda uma vez, são as tensões e os 

enfrentamentos sociais e políticos, e não os critérios de funcionalidade, que 

definem projetos e sua implementação (SILVA, 1997, p. 2013). 

 

A ação de salvaguarda adotada teve, como ferramenta, a instituição do tombamento, 

regida pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o qual “organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional”. Parte da metodologia e tratamento dispensados 

aos bens patrimonializados estão contemplados nos artigos: 

 

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, 

demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas [...] 

Art.18. Sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção 

que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou 

cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto [...]. 1185 

                                                        
1185 Decreto-Lei nº 25/37 – Capítulo III: Dos efeitos do tombamento. 
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Tais informações dialogam com o que é exposto em parecer técnico, no qual são 

indicados “efeitos colaterais” irradiando-se pela área denominada “zona de transição”: 

 

Os efeitos colaterais do tombamento também contemplam a zona de 

transição, indicada no processo, para a qual será proposta legislação 

específica. E, porque o processo trata de preservação de paisagem urbana, 

tanto a área especificamente definida como a respectiva zona de transição 

devem ser registradas no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico (CASTRO, 2002, p.66). 

 

A leitura dos trechos acima nos proporciona a ideia de como o tombamento se torna 

uma estratégia de produção espacial ou, ainda, de configuração da paisagem urbana, 

lançando mão de práticas que delineiam projetos tanto de permanências, quanto de 

rupturas naquele “quadro paisagístico”. Ao passo que as “coisas tombadas” não poderão ser 

“destruídas, demolidas ou mutiladas”, submetendo restaurações, pinturas e reparos à 

aprovação do IPHAN, ele também sugere transformações, como a já citada desmontagem 

do ginásio esportivo.1186 E por meio de um dos depoimentos, também se torna possível 

perceber uma dessas mudanças, quando o entrevistado faz referência à retirada do relógio 

de uma das torres da Igreja Matriz, durante os trabalhos de restauração da edificação, 

ocorridos nos anos de 2005 e 2006: 

 

Tiraram o relógio! De 59... Que o relógio marcou a vida de cada um! A gente 

ia pro colégio, olhava pro relógio! O relógio batia! Então, a minha infância, 

juventude até os quinze anos, o relógio era a base de tudo na cidade. [...] A 

amplificadora do Seu Juarez: [...] 07h ele começava a Ararena! Quando dava 

10h era o relógio! [imita o som do relógio] Aí já era o relógio da gente, pra 

ir pra casa! Então a vida era assim, isso pelo tempo: o relógio da Matriz, a 

Ararena do Juarez... Nessa época ninguém usava relógio! (Entrevista. G.B. 

Viçosa do Ceará - CE, 14 ago. 2014). 

 

                                                        
1186 Tratou-se de uma recomendação: o ginásio esportivo continuou instalado no mesmo local. 
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Figura 2: Poligonal de Tombamento. (Fonte: 4ª SR/IPHAN. Estudo para Tombamento Federal do Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico da Cidade de Viçosa do Ceará. 2002). 
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Na fala transcrita acima, desvela-se a carga simbólica de que são revestidos os objetos 

do cotidiano e como, dentro de um processo de patrimonialização, memórias se posicionam 

em condição de conflito, a partir dos suportes materiais escolhidos para permanecer (ou 

não!). Diante dessa perspectiva, propomos a busca por outras interpretações para o bem 

cultural em questão. Interpretações construídas cotidianamente, resultantes de práticas 

diárias, da apropriação por parte de quem habita a cidade. Relacionando-se a isso, Carlos 

(2005) chama a atenção: 

 

As construções poderiam ser tomadas como elementos estáticos da 

paisagem. Se observarmos seu tipo, grau de conservação, arquitetura, 

perceberemos o movimento “escondido” na forma. Dependendo da hora do 

dia, ou dia da semana, a observação de um determinado lugar vai mostrar 

um determinado momento do cotidiano da vida das pessoas que aí moram, 

trabalham e se locomovem (CARLO, 2005, p.39). 

Da observação da paisagem urbana depreendem-se dois elementos 

fundamentais: o primeiro diz respeito ao ‘espaço construído’, imobilizado nas 

construções; o segundo diz respeito ao movimento da vida (Ibidem, p. 40). 

 

É a esse movimento que nos referimos ao nos depararmos, por exemplo, com o “vai 

e vem” de caminhonetes “pau-de-arara” ao redor da Praça Clóvis Beviláqua, trazendo os 

católicos à Igreja Matriz. Algumas delas estacionam e aguardam a saída dos fiéis ao final da 

missa, quando retomam a circulação, reconduzindo-os de volta aos seus destinos (talvez, 

outros distritos!).  

Essa natureza dinâmica também se deixa transparecer na fala do Sr. Chiquinho 

Carneiro, ao destacar suas vivências circunscrevendo o Cine Teatro Pedro II: os filmes 

assistidos (de onde viriam?), o caminho percorrido e de que modo (quantos mais rumavam 

à cidade nos dias de sessão?). Como um lugar da infância, é assim que podemos desvelar 

aquela edificação, a partir das memórias desse depoente: 
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E vinha pra cá, ou de pé ou montado num cavalo, tá certo? Final de semana 

eu vinha assistir um filme, só tinha cinema só na sexta-feira, realmente era 

um seriado [...]. Os Três Mosqueteiros [...]. O que eu guardei mais esse aí. Foi 

esse seriado, Os Três Mosqueteiros, que marcou bastante na minha vida. Os 

outros demais era tudo [...] era mudo! Quando o índio fazia assim com a 

flecha você se abaixava com medo de levar uma flechada. E a primeira vez 

que eu assisti um filme, era um futuro cunhado meu que era o porteiro, eu 

cheguei e botei a cabecinha assim na portaria e ele disse: tu quer ir menino, 

entrar? Ai eu fui assistir o filme lá, e era um de índios, né? Fiquei sentado, 

quando o índio puxou a flecha pro meu, em direção a mim eu digo: eita, essa 

aqui num dá pra mim não. E era mudo, só via o gesto [...]. 1187 

 

Nascido em 1939, o Sr. Chiquinho relata que “vinha” a pé ou a cavalo, pois durante 

essa época, com dez ou onze anos de idade, ele morava no Sítio Jaguaribe, seu local de 

nascimento, a aproximadamente 6 km de distância da sede. 

 

 
FIGURA 3: THEATRO PEDRO II (FOTO: AUTORA / 2014). 1188 

                                                        
1187 Entrevista a Sr. Francisco Carneiro da Cunha, Chiquinho Carneiro, realizada por Oswald Barroso a propósito 

do Projeto Cultura em Movimento – Secult Itinerante, de 2006. Fonte: Acervo do Museu da Imagem e do Som 

(MIS-CE). 
1188 O Cinte-teatro foi construído em terreno adquirido, em 1909, pelo Major Valdevino Elias de Alencar, e 

inaugurado em 1911. O referido major foi intendente municipal entre 1912 e 1914 (BARRETO, 2012). 

Desapropriada pela Prefeitura Municipal em 2008, a edificação passou por obras de restauração iniciadas em 

2010, sob a responsabilidade do IPHAN. A reinauguração ocorreu em 2012. 
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Se o patrimônio cultural tem como referências processos do passado, é a sociedade 

atual que dele se apropria, (re) criando suas próprias interpretações, basiladas sobre suas 

práticas e memórias. Nessa perspectiva, a fim de perceber as formas de apropriação do 

Conjunto patrimonializado, recorremos ao uso metodológico da História Oral. Acreditamos 

que, à interpretação de cunho acadêmico produzida a fim de patrimonializar o trecho 

urbano viçosense, poderemos acrescentar as vozes de quem vivencia a cidade. De acordo 

com Thompson (1998, 25-16): “A realidade é complexa e multifacetada; e um mérito 

principal da história oral é que [...] permite que se recrie a multiplicidade original de pontos 

de vista”. Nesse sentido, quando um dos depoentes 1189 é questionado a respeito de qual 

história e quais pessoas consegue visualizar naquele núcleo tombado, ele revela: 

 

Começando aqui, no Gabinete [Viçosense de Leitura], eu me lembro [...] mais 

pelas histórias dos bailes. O meu tio era um ótimo dançador, dançava muito 

bem! [...]. Então, a gente jogava bola na rua. Essa casa aqui dos Pinho, do Dr. 

Pinho [...]. Aquela, vizinha da minha casa, que agora é um prédio, que 

destruíram, era da Dona Emília, que eu pulava a janela pra comer biscoito de 

champanhe, que ela fazia [...]. O Patronato, onde eu estudei! As praças, onde 

a gente brincava. A praça ali, do Marechal Bezerril, que chama praça do 

cupido, aquela a gente não chegava nem perto! Por que chamava a praça do 

cupido? Que era onde os casais iam! [...] Festa junina! Outra coisa boa, que 

eu me lembro! Eu tinha onze anos. Sua casa, você tinha só o milho, aí você 

ia fazer o bolo de milho. Mas o vizinho, ele já fazia o bolo de macaxeira. O 

outro já fazia o cauim. Mas cada um mandava um pouco de cada coisa. Então 

sua festa tinha tudo! Nas calçadas! Tinha as fogueiras. As fogueiras eram nas 

calçadas. Todo mundo festejava a fogueira! Inclusive, eu tenho madrinha de 

fogueira, que até hoje eu tomo benção. Quer dizer, as coisas simples, da vida, 

mas que marcam! (Entrevista. G.B., Viçosa do Ceará – CE, 14 ago. 2014). 

 

Nessa fala, não são as formas das edificações que se destacam, mas as práticas 

desveladas nas expressões, como: “dançava muito bem”, “festejava a fogueira”, “pulava a 

janela pra comer biscoito”, “jogava bola”. Despontam também lugares que já não mais 

existem fisicamente, como a casa “que destruíram” e “que agora é um prédio”. Outros, ele 

                                                        
1189 G.B. nasceu em 1972, em um dos imóveis integrantes do conjunto tombado. 
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nem chegava a frequentar, mas dos quais se apropria por meio das representações criadas: 

“a praça do cupido”, “que era onde os casais iam”. Diante disso, a versão da história 

apresentada aparece recoberta por experiências, muitas, do tempo de “menino”. 

Com isso, finalmente consideramos que os planos de gestão municipais, os projetos 

e ações de modernização locais, as estratégias oficiais de salvaguarda do patrimônio cultural, 

bem como as práticas cotidianas, todos são formas de apropriação dos espaços da cidade 

e das referências culturais. E essa tensa articulação nos conduz a pensar que, à medida que 

a cidade vai se constituindo historicamente, ela assume uma dimensão “literal”, tornando-

se um enérgico agente de indagação no que tange às suas próprias condições de produção. 

Quem a produz? Para quem? Que memórias, identidades e projetos constrói ou apaga? 

(SILVA FILHO, 2003). Tal dimensão se deixa entrever por meio da observação da paisagem, 

sobre a qual Ribeiro (2007, p.24) discorre: “[...] a estética da paisagem é uma criação 

simbólica, desenhada com cuidado, onde as formas refletem um conjunto de atividades 

humanas”. E aqui, completemos com a reflexão de Milton Santos: 

 

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a 

lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica de produção 

daquele momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um 

conjunto de objetos que tem idades diferentes, é uma herança de muitos 

diferentes momentos (SANTOS, 2014, p. 72-73). 

 

Se a paisagem resulta de uma escrita sobre a outra, por que “guardar” alguns de seus 

fragmentos? E de que forma isso é possível? Como articular as diferentes formas de 

apropriação? Tratemos agora de prosseguir a investigação!  
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ANÁLISE ARQUEOLÓGICA ACERCA DOS SÍTIOS HABITACIONAIS DA 

ÁREA ARQUEOLÓGICA DO SERIDÓ/RN¹ 
 

Isaiane Salvina de Brito²  

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o arqueólogo Tom Oliver Miller (2009), a arqueologia no Rio Grande do 

Norte começou tarde, assim como na maior parte do Brasil. Os indícios mais antigos que 

temos de estudos arqueológicos no Rio Grande do Norte são os estudos de José de Azevedo 

Dantas (1994), pesquisador amador que catalogava grafismos rupestres no Seridó paraibano 

e potiguar,  na década de 1920. A partir dos registros de Dantas (1994) com informações e 

localizações dos sítios rupestres, descrições e desenhos feitos por ele e publicados pela UFPE 

e pelo IHGPB, a mesorregião do Seridó foi vista como um amplo campo para pesquisas 

arqueológicas Pré-históricas. Antigos relatos etnográficos de importantes viagens também 

ajudaram ao início das pesquisas como, por exemplo, o de Nieuhof (1981) e levantamentos 

históricos de dados como o de Medeiros Filho (1984), Pires (1990) e de Mariz (1995). 

 Assim, a partir da década de 1980, os estudos arqueológicos no Rio Grande do Norte 

têm de fato um início acadêmico com o NEA, Núcleo de Estudos Arqueológicos e o 

PRONAPA, Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas programas desenvolvidos 

especificamente para trabalhos arqueológicos. Assim, pesquisadores como Gabriela Martin 

(UFPE), Nássaro Nasser (UFRN) e Elisabeth Cabral (UFRN) tiveram a oportunidade de 

estabelecer pesquisas arqueológicas não somente no Rio Grande do Norte, mas em boa 

parte do Nordeste. Esses trabalhos eram realizados através desses diversos pesquisadores 

mencionados junto a essas instituições ligadas a UFRN, mas principalmente unidas a UFPE, 

que de fato realizou o maior número de campanhas arqueológicas e descobertas a respeito 

da arqueologia no RN, mais especificamente na região do Seridó.  

 Essas pesquisas se desenvolveram tendo como área de maior concentração de 

estudos e de indícios Pré-históricos entre os municípios de Carnaúba dos Dantas e Parelhas 
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no Seridó/RN, na perspectiva de buscas por grafismos rupestres e escavações de sítios 

ritualísticos que se localizam em abrigos sob rocha. Talvez pelo fato dos mesmos serem mais 

evidentes e se destacarem facilmente em meio a paisagem, eram fáceis de serem 

encontrados e estudados, muitos informados, inclusive pelos moradores das regiões em que 

se encontram os painéis desses sítios. 

 Até o ano de 2008 o que ainda havia era uma lacuna acerca dos lugares de habitação 

dos grupos Pré-históricos da Área Arqueológica do Seridó/RN³, já que até o momento em 

questão os sítios sob rocha encontrados possuiam características ritualísticas e/ou 

funerárias, e os sítios a céu aberto se caracterizavam como oficinas líticas devido ao amplo 

material lítico que era encontrado nos mesmos. Mas a Área Arqueológica do Seridó³ ganhou 

uma nova vertente de estudos com a escavação do sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro 

(4 mil anos)4, em que através do trabalho da arqueóloga Gabriela Martin e do arqueólogo 

Fábio Mafra Borges, escavou-se um sítio de padrão habitacional ou uma espécie de 

acampamento temporário o primeiro encontrado em anos de buscas. 

 

 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE ARQUEOLÓGICA DOS SÍTIOS 

 O sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro está localizado no município de Carnaúba 

dos Dantas e teve sua primeira escavação realizada em 2008, o mesmo encontra-se a céu 

aberto, com relativa quantidade de material lítico e cerâmico, para um sítio habitacional, que 

estão em meio a acúmulos de quartzos piro-fraturados5 e estruturas de combustão que 

apresentavam-se a nível de superfície. Elementos ligados a paisagem também fornecem 

indícios de local habitacional como por exemplo a proximidade do sítio ao Riacho da Areia 

como fonte de água, a sua localização espacial que apesar de ser em uma área plana 

encontra-se em uma localidade de difícil acesso, a abundância de materiais como rochas e 

argila utilizados em atividades diárias. As características que possui o sítio arqueológico 

Baixa do Umbuzeiro para ser classificado como um sítio tipo habitacional6 é justamente o 
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baixo nível de vestígios que estejam ligados a práticas rituaísticas, oficinas líticas ou 

cerâmicas, mas no mesmo estão presentes estruturas de combustão e restos vegetais. 

O que reforçou ainda mais a hipótese de que o Sítio Baixa do Umbuzeiro define-se 

como sendo um sítio habitacional e as áreas próximas ao mesmo foi o descobrimento dos 

sítios Meggers I e III, que estão localizados no vale do Riacho da Cobra entre os municípios 

das cidades de Parelhas e Carnaúba dos Dantas, que foram escavados em 2012 e a partir do 

material obtivemos informações que corroboram para que de fato acreditemos ter 

encontrado sítios arqueológicos habitacionais de antigos grupos humanos que habitaram o 

que hoje se define como Seridó/RN. Apesar de ainda não identificados, é importante se ter 

informações sobre esses grupos humanos, pois, a partir dessas informações é possível que 

as pesquisas da Área Arqueológica do Seridó/RN se ampliem. 

Os sítios Meggers I e III localizam-se às margens do rio da Cobra no município de 

Carnaúba dos Dantas/RN na propriedade Joazeiro, ambos sendo sítios a céu aberto tendo 

como vestígios principais estruturas de combustão. Porém, nos mesmos também estão 

presentes fragmentos cerâmicos e líticos, assim como restos vegetais e a presença de 

ecofatos. O sítio Meggers III se diferencia do I pelo fato de que no mesmo estavam presentes 

duas estruturas de combustão em níveis estratigráficos diferentes, enquanto no Meggers I 

só havia apenas uma fogueira. Em meio ao material arqueológico também observamos a 

presença de materiais históricos, vindos de antigas construções modernas feitas no 

perímetro do sítio. 

 Com base nestes dados pretendemos seguir a linha de pesquisa de Borges (2010) 

sobre sítios habitacionais na Área Arqueológica do Seridó e sugerir os seguintes problemas: 

 

- A partir de que elementos podemos caracterizar os sítios arqueológicos Meggers I e III 

como sendo habitacionais assim como o sítio arqueológico Baixa do Umbuzeiro? 
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- Além do material produzido pelo homem, é possível que os aspectos geomorfológicos da 

área em que se encontra os sítios nos ajudem a compreender a utilização desse espaço bem 

como a funcionalidade de sua localização? 

 

 O fato de os sítios estarem a céu aberto, com acesso a àgua, com estruturas de 

combustão, fragmentos cerâmicos e líticos e restos vegetais, formam todo um cenário para 

que de fato consideremos que os sítos arqueológicos Meggers I e III (2 e 4 mil anos)7 venham 

a ser habitacionais assim como o sítio Baixa do Umbuzeiro (4 mil anos)8. Pois, não são apenas 

os vestígios produzidos por humanos que nos provoca a pensar nessa hipótese, mais 

também o contexto geomorfológico e a localização espacial em que se encontram os sítios 

acima mencionados influenciam para que o ambiente seja propício para acampamentos do 

tipo habitacional9. 

 O que chama mais atenção dentro das particularidades das informações acerca dos 

sítios são as estruturas de combustão, datadas do Holoceno entre 4 e 2 mil anos, que se 

encontram sobrepostas e estavam presentes no sítio Meggers III, pois, além de todo o 

contexto dos materiais encontrados, das datações e do contexto geomorfológico, podem 

indicar que, apesar de serem locais em que esses indivíduos permaneciam em um curto 

espaço de tempo, os mesmos eram lugares revisitados. Como indica Borges (2010), essas 

características podem indicar um padrão de deslocamento de um grupo que (re)utiliza esse 

espaço, e assim poderemos evidenciar que de fato era um lugar utilizado para a vivência. 

 As semelhanças entre a cultura material (REDE, 2003) dos sítios arqueológicos 

escavados e analisados até o presente momento, indicam que possivelmente pode se formar 

um padrão entre esses sítios, sugerindo assim que estamos desenvolvendo pesquisas em 

antigos locais de habitação de populações que habitaram essa área hoje definida como 

Seridó/RN no período do Holoceno. (BORGES, 2010) 

 Os objetivos e expectativas a respeito dos estudos sobre esse tema arqueológico são 

muitos, isso porque são pesquisas que possibilitam trazer à tona a história dos indígenas 
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tão marginalizada, haja vista ser uma questão recente nos estudos do Seridó. E para que as 

informações sobre esses sítios arqueológicos sejam preservadas e conhecidas tem que se 

compreender o significado dos mesmos para a história regional.  

Sendo assim, compreender semelhanças e diferenças além do contexto 

geomorfológico que esses sítios arqueológicos estão inseridos propiciarão uma maior e 

melhor percepção a respeito da Área Arqueológica do Seridó, tão pouco estudada e 

valorizada, além de nos fornecer uma gama de informações sobre os antigos habitantes Pré-

históricos e suas práticas cotidianas pouco conhecidas. 

 

PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES 

Para que o processo de análise comparativa entre os dados arqueológicos e 

geomorfológicos sejam bem definidos, desenvolveremos metodologicamente os processos 

ocorridos durante as campanhas arqueológicas, observações laboratoriais e também a 

respeitos das fontes escritas e bibliografia. 

Metodologicamente nossas análises foram feitas a partir das pesquisas realizadas por 

Butzer (1982), um geógrafo que trabalha com arqueologia elaborando perfis de sítios 

arqueológicos partindo de perspectivas arqueológicas e geomorfológicas, Geoarqueologia 

e/ou Arqueologia Ambiental10, através dessa interdisciplinaridade o mesmo busca entender 

a construção desses sítios como espaços de transformações humanas e ambientais, assim 

como a relação de ambos.  

Para que o máximo possível de informações sejam aproveitadas o método de Butzer 

nos propôs dividirmos nosso projeto basicamente em três fases, sendo as duas primeiras as 

pesquisas arqueológicas e geomorfológicas desenvolvidas em campo e a terceira que são 

as análises e conclusões que serão obtidas através de resultados laboratoriais e de 

interpretação dos materiais coletados.   

Na fase arqueológica tivemos a escavação do sítio, a coleta de sedimentos, coleta de 

material cerâmico e lítico, ou seja tudo que a princípio foi produzido e/ou modificado pelo 
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homem. Já na fase geomorfológica nós estivemos voltamos para coletar informações da 

localização em que se encontram esses sítios através de levantamentos topográficos, se os 

mesmos estão próximos a fontes de água, quais os tipos de rocha e solo presentes nas áreas 

em questão, assim o que possivelmente viesse a beneficiar a estadia desses grupos nesses 

determinados locais. 

Na última, mas, não menos importante, a etapa laboratorial, em que nos debruçamos 

em obter os resultados dos testes de datações dos sedimentos para cruzarmos com as 

análises inicialmente estabelecidas através da fase arqueológica e geomorfológica, e que 

nos possibilitou termos a constatação de que os sítios em que estavamos pesquisando, 

Meggers I e III (2 e 4 mil anos), são sítios do tipo habitacional, assim como o sítio Baixa do 

Umbuzeiro (4 mil anos).  

Pois, através do método de Butzer os sítios Meggers I e III passaram por uma análise 

comparativa em relação aos resultados obtidos por Borges (2010) em seus estudos do sítio 

arqueológico Baixa do Umbuzeiro. Isso porque através da análise comparativa podemos 

perceber os padões existentes na formação dos sítios, dessa forma montamos o perfil dos 

mesmos e constatamos que os mesmos estão relacionados a grupos humanos específicos 

que habitaram esse território, e posteriormente até poderemos demarcar rotas de 

deslocamentos através das datações e das localizações destes sítios. 

Através dessa metodologia de pesquisa foi possível obtermos mais informações e 

certezas a respeito das nossas conclusões que segundo Borges (2010), podemos estabelecer 

uma relação entre esses sítios que possuem certa proximidade e uma similaridade 

tecnológica, formando assim gamas de informações a respeito desses grupos que nos leva 

a crer que além de serem sítios do tipo habitacional sugerem também que sua ocupação foi 

feita por indivíduos de um mesmo grupo cultural.  

Assim, a partir dessas perspectivas de estudos arqueológicos e geomorfológicos para 

a maior obtenção de informações a respeito dos sítios e das áreas em que os mesmos se 

encontram o viés utilizado para essa pesquisa está voltado para uma metodologia de análise 
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comparativa a partir dos dados obtidos dos sítios Baixa do Umbuzeiro e Meggers I e III. 

Foram feitas análises laboratoriais dos materiais e sedimentos retirados das estruturas de 

combustão dos referentes sítios, e que com essas informações coletadas e do levantamento 

Geomorfológico feito pelos geógrafos Medeiros e Souza (2013) dos sítios estudados em 

questão, fizemos uma comparação para estabelecermos quais padrões iriam se formar em 

cada sítio arqueológico. 

Entretanto é preciso que sejamos cuidadosos, pois, a cultura material produzida por 

esses grupos não se encontra em abundância. Sendo assim mais uma lacuna dentro das 

pesquisas arqueológicas da Área Arqueológica do Seridó/RN, isso porque não se sabe os 

motivos para de fato haver tão pouca quantidade de materiais. Se é pela depredação 

humana ao longo do tempo, por motivos naturais (chuvas, desgaste, aterramento) ou se é 

uma das características presente na cultura dessas populações. 

As leituras que foram feitas nos permitiu formar o aporte teórico deste trabalho foram 

pesquisas e trabalhos voltados para a obtenção de informações sobre a Área Arqueológica 

do Seridó/RN. A partir da utilização destes conceitos voltados para uma vertente Cutltural 

tivemos como objetivo inserir a perspectiva de Butzer (1989) que tem um caráter técnico, 

para assim realizarmos uma intervenção mais completa possível nesse ambiente. 

Através da Cultura Material por meio da perspectiva de Rede (2003) podemos 

perceber algumas transformações pelo qual os grupos humanos, especificamente os dos 

nosso estudo, passaram e sua relação com elementos do meio em que viviam. A cultura 

material pode ser encarada como uma fonte ou um “documento” que nos possibilita 

compreender ações sociais que se concentram em um determinado espaço que possui 

características únicas, demonstrando assim muitas vezes a relação existente entre o homem 

e o espaço. 
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS  

Ao analisarmos as áreas em que se encontram os sítios arqueológicos estudados 

nesse presente trabalho, tivemos como objetivo analisar os processos que estão presentes 

mais a nível de superfície. Aspectos como o nível do solo, os tipos de vegetação e ausência 

da mesma, a proximidade a recursos hídricos, localização geográfica, os processos de 

desgaste do solo e outros intemperismos11 sejam eles ocorridos de forma natural ou não. 

Assim pensamos a partir da ótica geomorfológica considerando clima, vegetação, fauna e 

diversos outros aspectos de cada período especificado nesse projeto, tentando fazer com 

que a configuração natural atual não nos atrapalhasse. 

Durante o período de habitação dos sítios Meggers I e III definido por datação entre 

4 e 2 mil anos, o clima sobre o Nordeste brasileiro definia-se como mais úmido, frio e com 

regime regular de chuvas do que nos dias atuais segundo Melo (2008), e a partir desse 

momento começa gradativamente perder essa umidade e a vegetação pouco a pouco foi 

se transformando para caatinga. Pelo fato de o clima ser diferente do atual a vegetação 

também se configurava de forma distinta do período em que atualmente vivemos. O tipo 

de vegetação comum era a de savana ou floresta e não de caatinga. 

Nesse caso o tipo de clima e vegetação se tornam importantes pelo fato de a fauna 

local também conter animais que atualmente não fazem mais parte do contexto ambiental 

seja do Nordeste ou do Rio Grande do Norte. De acordo com Mutzenberg (2007) a maior 

concentração de espécies vegetais e animais estariam mais próximas às áreas com maior 

disponibilidade hídrica, sendo possível notar esta característica também no mapeamento 

hidrogeológico. Esses dados podem indicar a preferência dos grupos que habitaram essa 

região pelas áreas do vale para a sua sobrevivência, seja por questões de subsistência ou de 

localização estratégica em relação a outros grupos.   

A partir de comparações e análises do trabalho de Mutzenberg (2007), podemos 

perceber também que a localização dos sítios caracterizados até então como habitacionais 

estão próximos as correntes de água, sendo que essas poderiam servir não somente como 
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fonte de água ou alimentação, mas também como facilitadoras dos deslocamentos desses 

grupos. Podemos perceber assim uma intencionalidade na escolha espacial dos 

acampamentos desses grupos pré-históricos, possibilitando assim a exploração de dois 

ambientes distintos, vizinho à disponibilidade hídrica e em uma posição de menor 

vulnerabilidade geomorfológica. 

Os sítios arqueológicos Meggers I e III localizam-se em uma área de planície de 

inundação do rio da Cobra presente dentro de um vale, que formou-se ao longo dos 

processos fluviais e geológicos deste. A formação dessa planície se dá pelo fato de que 

durante as chuvas, ao longo dos anos, o sedimento que estava presente em partes mais 

altas do vale serem trazidos para locais mais baixos, no caso o leito do rio da Cobra. 

Tornando-se assim um fator, que a princípio, preocupa por parte das informações 

arqueológicos poderem ser perdidas, mas por outro lado, cobertas de sedimentos pelas 

deposições fluviais essas evidências também podem se preservar mais que a nível de 

superfície por sofrerem menos intemperismos. 

 

Definição da localização dos sítios Meggers I e III. 
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  O solo da região tem como uma de suas principais característica ter uma fina 

espessura e também ser pouco permeável, com isso são criados diversos canais para que a 

água siga seu curso, já que a mesma não é tão absorvida pelo solo. Assim, podemos 

perceber que grande parte dos rios que cortam as áreas dos sítios arqueológicos estão 

interligados, passando pelo relevo mais acidentado do vale até a parte de deposição do leito 

dos rios, onde se encontram os sítios. Onde são justamente os locais em que o solo possui 

a camada de sedimento mais grossa, trazido pelas águas do rio, e em períodos de estiagem 

podem concentrar água em seu interior.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho desenvolveu-se voltado para demonstrar os resultados obtidos 

da escavação dos sítios Meggers I e III, em relação as informações obtidas das campanhas 

arqueológicas realizadas no sítios Baixa do Umbuzeiro, para que assim essas experiências 

fossem comparadas, já que apresentam semelhanças e tendem a definir-se como 

acampamentos habitacionais de antigas populações que ocuparam a Área Arqueológica do 

Seridó/RN. 

 Este trabalho também pode ser direcionado para uma pesquisa voltada para definir 

a partir da localização e da disposição geográfica dos sítios arqueológicos, quais eram as 

possíveis rotas de deslocamento utilizadas por esses povos para a mudança de territórios 

nas diferentes épocas do ano. Outra provocação que também é passível de investigação é 

buscarmos vestígios para possíveis relações dos povos responsáveis pelos grafismos 

rupestres, e os grupos responsáveis por esses acampamentos habitacionais. 

 Espera-se também que esta pesquisa venha evidenciar a história desses antigos 

grupos indígenas do Rio Grande do Norte, e que assim possamos contribuir com nossa 

versão para tentarmos explicar de que forma os primeiros habitantes locais, nossos 

antepassados, viviam, evidenciando assim a importância das escavações arqueológicas Pré-

históricas em busca de reunir as poucas informações que ainda restam sobre esses grupos. 
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Transformando as mesmas em patrimônio, seja material ou imaterial, acadêmico ou popular, 

histórico ou arqueológico. 

 

NOTAS 

1- Artigo científico apresentado no IV Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades.  

2- Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: isaianesalvinarn@hotmail.com. 

3- Área Arqueológica do Seridó é um conceito definido por Gabriela Martin para definir o espaço em que se 

encontram os sítios arqueológicos entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. MARTIN (2008) tem 

como objetivo especificar uma área que até o presente momento é formada em sua maior parte por sítios 

arqueológicos datados do Holoceno até períodos históricos, no qual os mesmos possibilitam o estudo do 

povoamento humano de importância não somente em âmbito regional mas também nacional, em que 

demonstram um padrão de habitação durante todo o período do Holoceno alcançando o povoamento 

histórico. 

4- Datação obtida após análise laboratorial por Termoluminescência (TL) e a Luminescência Oticamente 

Estimulada (LOE) do sedimento recolhido da estrutura de combustão (fogueira) do sítio Baixa do Umbuzeiro. 

5- Rochas de quartzo que foram expostas a um calor tão intenso que vieram a se fraturar e após resfriamento 

unem-se novamente tendo uma configuração incomum e mudança de cor. 

6- Durante uma escavação arqueológica achados como material cerâmico, lítico e estruturas de combustão 

são fatores que indicam não somente a presença humana, mais também sua estadia. E foram essas as principais 

características encontradas por nós durante a escavação dos sítios Meggers I e III. 

7- Datação obtida após análise laboratorial por Termoluminescência (TL) e a Luminescência Oticamente 

Estimulada (LOE) do sedimento recolhido da estrutura de combustão (fogueira) dos sítios Meggers I e III. 

8- Datação obtida após análise laboratorial por Termoluminescência (TL) e a Luminescência Oticamente 

Estimulada (LOE) do sedimento recolhido da estrutura de combustão (fogueira) dos sítios Meggers I e III. 

9- Sítios arqueológicos definidos como acampamentos habitacionais se caracterizam como espaços de 

vivências de grupos humanos, que fazem usos desses espaços como pontos temporários de moradia. Este 

conceito amplamente utilizado em nossa pesquisa se desenvolve através da ótica de BORGES (2010), o mesmo 

parte de características que indicam não somente a presença humana em um determinado espaço, mas 

também de características que componham um quadro definindo-o como local de habitação. Indícios esses 

são desde a presença de estruturas de combustão assim como, a presença de material lítico e cerâmico, a 

proximidade a fontes de água e alimentos entre outros inúmeros aspectos. 

10- Geoarqueologia e/ou Arqueologia Ambiental são vertentes de estudos propostos entre a 

interdisciplinaridade entre projetos de pesquisa que desenvolvem informações sobre sítios arqueológicos a 

partir de interpretações de informações da Arqueologia associadas a aspectos Geomorfológicos. É 

compreender espaços utilizados por humanos a partir da interação que possivelmente estes estabeleciam com 

o ambiente ao seu redor. 

11- Intemperismos são ocorrências do desgaste de rochas ou de sedimentos do solo causados pela chuva, 

vento, temperatura ou até mesmo por ações humanas.  
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SENSIBILIDADES DO HOLOCAUSTO: O TESTEMUNHO DO TERRORISMO 

DE ESTADO NO ROMANCE A PESTE DE ALBERT CAMUS 

 

Marco Aurélio Dantas Nepomuceno1190 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o romance A Peste do escritor franco- 

argelino Albert Camus como Testemunho Histórico acerca da ocupação nazista à França no 

ano de 1940. Ambientada na Europa sob a Era das Catástrofes, a obra camusiana em sua 

essência revela esteticamente um determinado niilismo e estranhamento frente as 

conquistas galgadas pela modernidade iluminista na qual as promessas de ‘bem estar’ 

deslizaram em verdadeiros massacres imputados pelos regimes totalitários depois dos anos 

de 1930. Quando em 1945 iniciou-se a recuperação moral e política da Europa, muitos 

intelectuais tinham consciência da solidão e desencanto que se encontravam. Nesse sentido, 

procuraremos perceber na obra A Peste de Albert Camus indícios e representações que 

atestem as experiências traumáticas vividas durante os horrores dos regimes totalitários, 

como o nazismo. 

 

 

                                                        
1190 UECE- Universidade Estadual do Ceará. E-mail: dantasaurelio@hotmail.com. 
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ALBERT CAMUS: UM ESCRITOR REVOLTADO NUM MUNDO ABSURDO 

    Toda obra de Albert Camus é marcada esteticamente por uma forte tendência de 

estranhamento perante o mundo. Ambientada na chamada Era das Catástrofes sua narrativa 

revela a representação violenta de um universo irracional e ilógico, marcado pela violência. 

    Camus e os escritores engajados presenciaram concretamente, e não em termos teóricos, 

o fracasso do progresso, da ciência, da liberdade, da democracia, da razão, e finalmente do 

próprio homem. O ocidente assistiu o declínio da crença cristã, do humanismo e do 

marxismo. Por essa razão existem laços de família intelectual que unem escritores distante 

filosoficamente como Sartre e Camus. A esses escritores então, restava discorrerem acerca 

de um mundo sobre escombros: 

 

O mundo tornara-se vazio de valores e os escritores e artistas abandonaram 

o culto do absoluto e laçaram-se a procura de indicações que pudessem 

conduzir á criação de novos valores, nascidos da experiência absurda 

(BARRETO, 1976, p.12) 

   

 Assim sendo, encontramos na narrativa de Camus indícios que apontam que a vida é 

contraditória e absurda. Os personagens dos escritores desse período vivem dentro da 

ambigüidade moral que os obrigam a tomar posições, condenadas pela moral 

tradicional1191. A obra de Albert Camus insere-se nesse contexto. Seus personagens partem 

em busca de um novo mundo, formado por valores novos, criados pela absurda experiência 

humana. Talvez um dos pontos mais interessantes da personalidade de Camus tenha sido 

essa dependência entre a obra e a vida do escritor: 

 

A sua vida intelectual nasce de suas primeiras experiências, sentindo-se em 

algumas de suas obras, principalmente nas primeiras, a necessidade de 

escrever aquilo que realmente estava sendo vivido e pensado. Todas as 

categorias intelectuais progressivamente definidas por Camus, sendo as duas 

                                                        
1191 Ex. O Personagem Merseult de O Estrangeiro. 
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mais importantes o absurdo e a revolta foram elaboradas em conseqüência 

das experiências que ia acumulando (BARRETO, 1976, p.14) 

 

 O lugar social de Albert Camus antes da guinada de escritor era a Argélia, antiga 

colônia francesa no norte da África. Apesar de ter residido na França, sentia-se um 

‘estrangeiro’ na Europa, como todos os orientais vitimados pelo racismo e eurocentrismo do 

ocidente. Sua obra literária e filosófica  nasce no momento em que a Europa sucumbia à 

Segunda Guerra Mundial, juntamente com o stalinismo e os massacres perpetrados pelos 

regimes totalitários e seus carrascos burocratas. São ensaios, romances, crônicas, cartas, 

artigos que revelam em suas páginas o niilismo e a desesperança do homem diante do 

absurdo e da irracionalidade do mundo. O conceito de absurdo é presente na obra de 

Camus. Dá-se apartir do estranhamento humano com a realidade que o cerca. Ou seja, o 

mundo se destruindo e os homens sem conseguirem explicar do ponto de vista racional o 

porquê dessa destruição.  

   O contexto estava então na situação degradante da Europa. Hitler subia ao poder na 

Alemanha depois de ter derrotado a frágil Republica de Weimar. A Itália empolgada pelo 

fascismo parecia confirmar as predições hitleristas que iríamos viver o milênio totalitário. 

Camus logo entrou para a militância antifascista, participando das atividades do partido 

comunista. No partido foi encarregado de propaganda entre os muçulmanos e depois 

continuou suas ligações com o PC quando dirigiu a casa de cultura de Argel e fundou o 

Teatro Du Travail. 

 

A FRANÇA SOB OCUPAÇÃO NAZISTA: AS LUZES SE APAGAM NA EUROPA. 

 Os conflitos sangrentos na Europa iniciados com a Guerra Civil espanhola em 1936 e 

em 1939 com a eclosão da Grande Guerra mostraram aos homens que as promessas 

herdadas pela modernidade iluminista desencadearam-se em verdadeiros massacres 

perpetrados pelas grandes potências imperialistas guiados pelo irracionalismo e 

autoritarismo de seus líderes. A Europa assim entrou em colapso com a chacina nazista de 
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seus campos de extermínio, com o fascismo italiano e com o stalinismo do leste traindo as 

bandeiras marxistas e expurgando os contraditores do regime Soviético. O mundo assim 

tornou-se vazio de sentido, ilógico, onde as matanças desenfreadas atestavam o poder 

destrutivo dos Estados totalitários, como lembra Hobsbawn: 

 

Assim o mundo acostumou-se a expulsão e matanças compulsórias em 

escala astronômica, fenômenos tão conhecidos que foi preciso inventar 

novas palavras para eles: ‘sem Estado’ ou ‘genocídio’. A primeira Guerra 

Mundial levou á matança de um incontável número de armênios pela Turquia 

que pode figurar como a primeira tentativa moderna de eliminar toda uma 

população. Foi seguida depois pela mais conhecida matança nazista de cerca 

de 5 milhões de judeus (HOBSBAWN, 2008, p.57) 

 

 No dia 14 de junho de 1940, o exército alemão entrou em Paris sem enfrentar 

oposição. Num período de poucas semanas, os vestígios da democracia francesa foram 

silenciosamente enterrados e o Terceiro Reich se instalou na cidade para um período 

indefinido de ocupação na França. Com a nação de joelhos, muitos franceses assistiam nisso 

uma derrota anunciada, um desastre em gestação desde o fim da Primeira Guerra Mundial, 

da qual a  França saíra nominalmente vitoriosa mas estilhaçada em espírito. Nas trincheiras 

barrentas e ensangüentadas da Frente Ocidental, 1,4 milhões de soldados franceses 

morreram. 

 Assim, de um dia para o outro a cidade se viu invadida pelo flagelo nazista. Quase 

todo mundo em Paris enfrentava uma situação caótica. Quando as batalhas atingiram o 

norte da França tornou-se impossível fugir de trem. As pessoas que tinha carros ou 

caminhões eram quase as primeiras a partir, mas logo ficavam presas em engarrafamentos 

ou eram impedidas de prosseguir em conseqüência das crateras produzidas pela explosão 

de bombas. O clima assim figurava-se como total desespero: 

 

Ao passar pelas aldeias vazias, os fugitivos eram recebidos por cachorros e 

gatos abandonados, que perambulavam a procura de comida. Em certos 
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lugares pacientes de hospitais psiquiátricos caminhavam a esmo, 

atordoados. E o tempo todo havia o temor dos bombardeios (RIDING, 2010, 

p.60). 

     

Estava assim instalado o clima de desespero em Paris. A obra de Albert Camus insere-

se nessa conjuntura contraditória na qual a mortandade desmedida estava por vir. Ao chegar 

à cidade parisiense os alemães tinham uma postura ambígua face as suas crueldades 

corriqueiras: visitavam os teatros para assistirem as peças de Molliére, tomavam vinho nos 

cafés e ouviam Edith Piaf nas casas de espetáculos.  

 Mas o que se escondia por trás desse gosto pela cultura francesa era algo que estava 

na proposta hitlerista de extermínio aos judeus praticada na França pela Gestapo1192. Logo 

após a ocupação nazista, o governo colaboracionista de Vichy, governado pelo Marechal 

Petain, decretou o Estatuto Judaico, segundo o qual os judeus perderiam sua nacionalidade 

francesa, e, por conseguinte o direito de cidadania, sendo assim perseguidos ou 

exterminados. 

 O antissemitismo francês que na década de 1930 deixara de ser uma obsessão da 

direita para se tornar um sentimento muito mais generalizado, ganhou um novo impulso 

em 1940, quando os judeus se transformaram num dos muitos bodes expiatórios da derrota 

da França. Os fascistas em Paris e em Vichy faziam acusações a eles. Afirmavam que mesmo 

os judeus franceses não eram realmente franceses, uma vez que se mostravam mais leais ao 

judaísmo do que a própria França. Diziam também que os judeus tinham se infiltrado no 

governo e nas forças armadas e que eles tinham excessivo poder financeiro. Desse modo, 

as campanhas antissemitas promovidas pela imprensa passavam a contar agora com a 

autorização do governo: 

 

A perseguição aos judeus parisienses começou quase imediatamente após 

os alemães assumirem o controle da cidade. Os alemães encontraram aliados 

dispostos nas autoridades locais e especialmente na polícia de Paris, que 

                                                        
1192 Policia Secreta Nazista que atuava nos países ocupados. 
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estava mais do que satisfeita em desviar as emoções mistas de humilhações 

e baixo autoestima induzidas pela ocupação para o inventado inimigo 

interno (HUSSEY, 2011, p.428) 

 

 Em agosto de 1940 as primeiras leis contra os judeus foram aprovadas, despertando 

poucos comentários de outros parisienses. Os judeus foram banidos das piscinas, tinham 

permissão para comprar apenas durante determinadas horas e eram forçados a circular 

apenas no último vagão do metrô. Eles não tinham permissão para usar o telefone ou andar 

de bicicleta; dar aulas ou cursar faculdades públicas. Em maio de 1942 foram obrigados a 

usar a estrela de Davi no lado esquerdo do peito, inclusive as crianças. Instalava-se assim na 

‘cidade luz’ a chamada solução final, onde a matança generalizada tomava proporções 

surpreendentes assustando os habitantes da cidade, causando assim a indignação e a 

revolta em alguns artistas que assumiram uma posição de engajamento nesse período como 

Camus, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O terrorismo de Estado trazia então a 

necessidade do artista tomar uma posição diante do flagelo e da humilhação. Restava aos 

intelectuais focarem em suas obras o clima de desespero atrelado ao ato de denúncia, seja 

pela via da narrativa ficcional do teatro, dos romances, ou de jornais clandestinos como o 

Combat redigido e fundado por Albert Camus. 

 

A PESTE: UMA ALEGORIA DA MATANÇA E DA BANALIDADE DO MAL 

 Albert Camus produziu a Obra A Peste em 1947, logo após o termino da Segunda 

Guerra Mundial. A presente narrativa constitui-se esteticamente numa crônica onde os 

acontecimentos se desenrolam na pequena cidade argelina de Oran.  O corpos da obra 

aborda numa linguagem metafórica, a morte dos cidadãos depois da invasão repentina de 

milhares de ratos contaminados pelo bacilo da lendária Peste Negra1193, ocasionando assim, 

uma verdadeira matança naquela localidade assolada agora pelo medo. A grande 

                                                        
1193 Doença causada pela transmissão das pulgas dos ratos infectados que durante a Idade Média dizimou um 

terço da população da Europa. 
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preocupação de Camus na presente crônica está em apontar o poder destrutivo e 

burocrático do Estado Totalitário, no sentido de focar como o mesmo penetrou na vida dos 

homens transformando-os em meros objetos, ou coisas. Em outras palavras, aquilo que 

Hannah Arendt denominou de A Banalidade do Mal1194. Na verdade, o que Camus estava se 

remetendo na presente obra, apesar do tom alegórico, era a invasão nazista à França no ano 

de 1940. Como escritor engajado, preocupado com o compromisso ético de denúncia do 

flagelo nazista, o autor de O Estrangeiro deposita nessa ficção a representação da maldade 

racionalizada perpetrada pelo Estado, no qual as vítimas da Peste não têm outra escolha 

senão a morte em larga escala.  

 A literatura de Camus assim como os demais escritores que produziram suas obras 

em meio aos escombros da Guerra é denominada de literatura do testemunho. O 

testemunho se tornou uma modalidade crucial de nossa relação com os acontecimentos de 

nosso tempo- com o trauma da história contemporânea: a Segunda Guerra Mundial, o 

Holocausto, a Bomba Nuclear e outras atrocidades da Guerra. Assim sendo:  

 

A Peste é uma alegoria transparente da morte em massa causada pela 

Segunda Guerra Mundial e do trauma dos europeus postos em ‘quarentena’ 

pela ocupação alemã e lutando desesperadamente contra a morte opressora 

do nazismo; uma vez que, de fato, uma parte do romance foi publicada 

literalmente como testemunho underground, como uma publicação da 

resistência francesa na França ocupada (em 1942), o testemunho dado pelo 

médico sublinha e ao mesmo tempo busca captar a dimensão histórica do 

testemunho. (FELMAN, 2000, p.22) 

 

 Os personagens significativos do romance apresentam suas ambigüidades e 

contradições em torno de um mundo caótico e irracional onde a morte figura-se como um 

fenômeno natural e banal. Temos então o médico Bernard Rieux, o qual Camus aponta como 

                                                        
1194 Conceito cunhado pela filosófa Hannah Arendt para definir a atitude burocrata do carrasco Adolph 

Eicheman, que liderou a chamada “solução final” contra os judeus na Europa durante a Segunda Guerra 

Mundial. 
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o herói resistente que visa salvar as pessoas perante o flagelo; Tarrou, jornalista e amigo do 

médico, também na luta contra o mal, e o padre Jesuíta Paneloux, indiferente com a doença, 

partindo da idéia de que esta é um “castigo de Deus advindo do pecado humano na terra”. 

Dessa forma, o romance permitiu-nos analisar o contexto da ocupação nazista na França em 

três escalas: a matança brutal do nazismo, com seus campos de concentração, o sofrimento 

das crianças judias sendo enviadas para Auschwitz ou mortas em Paris, e o papel da Igreja 

Católica como colaboradora do nazismo, na medida e que silencia diante das atrocidades 

dos alemães. Antes de focarmos sobre a obra A Peste faz-se necessário ainda situá-la 

historicamente no tempo e espaço.  

 No dia 22 de junho de 1940 o Armistício foi assinado exatamente no mesmo 

vagão1195 de trem e na mesma clareira perto de Compiegne, ao norte de Paris, onde fora 

assinado a Armisticio da Primeira guerra Mundial em 11 de novembro de 1918. Era uma 

ocasião que Hitler não poderia deixar de testemunhar com os próprios olhos. O acordo 

dividia a França em pedaços. A chamada zona não ocupada, com uma população de 

aproximadamente 13 milhões de pessoas foi posta sob domínio francês e cobria a metade 

do sul da França, com exceção das áreas no litoral do atlântico, enquanto a zona ocupada 

ficava sob o domínio do exercito alemão. Nesse sentido, o governo colaboracionista 

desejava criar uma nova França, possivelmente através da limpeza étnica: 

 

Na visão de Petain tudo o que restava era iniciar a construção de uma nova 

França da família, católica, imbuída de valores rurais e saneada da influência 

dos judeus, dos comunistas e da maçonaria (RIDING, 2010, p. 67) 

 

Deste modo, estava evidente o clima de terror que se instalaria rapidamente na 

França, onde os judeus agora como estranhos, párias e estrangeiros seriam vitimados pelo 

regime fascista alemão agora que a França “estava de joelhos”.  Camus sob a alegoria 

estética da Peste narra então a matança desenfreada dos cidadãos de Oran, situando-os 

                                                        
1195 Acordo entre Hitler e Petain ocorrido em 1940, no qual os nazistas ocupariam uma parte da França. 
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como meros ‘dejetos humanos’, num processo de coisificação, processo esse típico da 

violência imputada pelos regimes totalitários na Europa: 

 

Apressadamente os corpos eram lançados nas fossas. Mal tinham acabado 

de cair e já as pás de cal se abatiam sob os rostos e a terra os cobria de modo 

anônimo, nas covas que se abriam cada vez mais profundas (...). Em breve, 

tornou-se necessário conduzir os próprios mortos da peste para a cremação. 

Mas, então, foi preciso utilizar o antigo forno de incineração que se 

encontrava a leste da cidade, fora das portas. Pela manhã, em todo caso, nos 

primeiros dias, um vapor espesso e nauseabundo pairava sob os bairros 

orientais da cidade. (CAMUS, 1997, p.125) 

 

Temos assim, a representação da matança em larga escala. Todos os dias a peste 

deixava o seu rastro maligno na cidade de Oran, onde os habitantes se viam perplexos com 

a irracionalidade da crueldade, sem entender ao certo o porquê da morte em grandes 

proporções. No regime totalitário estabelece-se uma prática de aniquilamento do outro, 

onde o extermínio em massa deve ser perpetrado em nome de tal regime fascista. Um dos 

elementos dessa idéia política está na disseminação do terror total, legitimado e 

institucionalizado pelo Estado, como bem definiu Hannah Arendt: 

 

O terror, como execução da lei de um movimento cujo fim ulterior não é o 

bem – estar dos homens nem um interesse de um homem, mas a fabricação 

da humanidade elimina os indivíduos pelo bem da espécie, sacrifica as 

‘partes’ em benefício do todo (ARENDT, 1996, p.517) 

 

Na França ocupada, o Terror e a aniquilação em massa não eram somente 

direcionados aos indivíduos adultos. Depois do Estatuto Judaico institucionalizado pelo 

regime colaboracionista de Vichy as crianças foram perseguidas e eliminadas por tal política 

segregacionista. Como parte da estratégia para aniquilar a população judaica, os nazistas 

decidiram que 100 mil judeus fossem deportados da França. Em seguida, proporam que 

crianças abaixo de dezesseis anos também fossem incluídas, para que elas não fossem 

separadas dos pais. 
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As narrativas de Albert Camus sempre estão permeadas de indícios que atestam os 

sofrimentos das crianças nesse período histórico. Não apenas o escritor figura na 

sensibilidade de pai1196, mas, sobretudo naquilo que se refere à matança de menores na 

França ocupada e em toda Europa, sejam enviadas aos campos de Drancy1197 ou Auschwitz. 

A Peste então desconsidera o fato da morte do ‘inocente’, no caso o sofrimento das crianças. 

Camus então, na sua linguagem alegórica aborda o sofrimento passado por elas:  

 

Tinha visto morrer crianças, já que o terror, há meses, não escolhia, mas 

nunca lhes tinha seguido o sofrimento minuto a minuto, como faziam desde 

essa manhã. E, naturalmente, a dor infligida a esses inocentes nunca deixara 

de lhes parecer o que era na verdade, isto é, um escândalo. Mas até então ao 

menos escandalizavam-se abstratamente, de certo modo, pois nunca tinham 

olhado de frente, tão longamente, a agonia de um inocente (CAMUS, 

1997,p.149) 

 

Após á ocupação nazista, uma das estratégias da Gestapo, policia nazista, era o 

aprisionamento das crianças judias no campo de Drancy, situado em Paris. Esses menores 

tinham assim dois destinos macabros: ou eram incinerados em fornos crematórios1198 ou 

deportados para Auschwvitz. O líder do governo de Vichy sancionou uma lei que deportava 

as crianças judias: nisso, o governo colaboracionista francês abjetamente demonstrou que 

tinha não apenas estômago, mas também o senso de propósito necessário para promover 

a “Solução Final” 1199. 

Nesse clima de absurdo e terror onde a matança desenfreada beira a banalidade, 

temos, portanto o silenciamento de algumas instituições. Setores da Igreja Católica durante 

a ocupação alemã demonstraram total indiferença perante o massacre ocorrido na Europa, 

                                                        
1196 Albert Camus era pai de duas crianças. 
1197 Campo de concentração que durante a ocupação na França abrigou e exterminou crianças de origem 

judaica, de 1940 a 1944. 
1198 .Era comum em Paris na época da ocupação nazista o céu exibir uma fumaça preta, resultado da incineração 

dos corpos dos prisioneiros judeus nos campos de concentração. 
1199 Política hitlerista que tinha como principal objetivo a exterminação total dos judeus na Europa. 
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quando não, colaborando com o nazismo e com seus carrascos. Na obra A Peste de Albert 

Camus, além da denúncia da matança de pessoas pelo totalitarismo, podemos encontrar 

também uma crítica ácida à instituição clerical, que diante do flagelo manifesta absoluta 

despreocupação. Abordando a figura do padre jesuíta Paneloux, habitante da cidade de 

Oran, o autor existencialista ataca o catolicismo de sua época: 

 

Meus irmãos - disse por fim Paneloux, anunciando que ia terminar- o amor 

de Deus é um amor difícil. Ele pressupõe o abandono total de si mesmo e o 

menosprezo da pessoa. Mas só ele pode apagar o sofrimento e a morte das 

crianças, só ele, em todo caso, pode torná-la necessária, pois é impossível 

compreende-la e não podemos senão desejá-la. Eis a difícil lição que desejá-

la compartilhar convosco. Eis a fé, cruel aos olhos dos homens, decisiva aos 

olhos de Deus de quem é preciso nos aproximar-mos. Diante da imagem 

terrível é preciso que nos igualemos. (CAMUS, 1997, p. 158). 

 

        Vê-se, deste modo, através da representação do discurso do padre, a postura 

indiferente da Igreja em relação ao sofrimento humano. Camus aponta nesse sentido, 

através do sermão católico, o papel da fé cristã enquanto única estratégia de combate ao 

flagelo nazista, onde a resistência coletiva estaria em segundo plano.  

Como instituição, no entanto, a Igreja Católica permaneceu em silêncio. E as prisões 

e os massacres continuaram em toda zona ocupada. Seis mil e quinhentos judeus 

estrangeiros internados na zona não ocupada também foram enviados para Drancy. Antes 

do fim de 1942, a França deportaria 36802 judeus, incluindo 6053 crianças. Até meados 

desse ano os pastores diziam facilmente: “Humilhemo-nos”. A França derrotada se entrega 

ao espírito de prazer, “ao ídolo do dinheiro, Deus castigara. A nação culpada devia 

arrepender-se” (TODD, 1996, p.334). 

 

CONCLUSÃO 

Através da narrativa alegórica A Peste, podemos concluir a experiência traumática 

presenciada por Albert Camus durante a ocupação nazista na França durante os anos de 
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1940-1944, onde as imagens e os índicos representados atestam a idéia do massacre 

imputado pelo nazismo. Por estar situado na chamada Era da Catástrofe, entendemos que 

o autor franco - argelino sente um compromisso ético em denunciar o flagelo, já que o 

trauma que o atinge faz com que sua escrita assuma um certo princípio de realidade perante 

os horrores do totalitarismo.  A Peste pode ser considerada uma das “grandes obras” que 

apontam os descaminhos da modernidade, juntamente com sua ambivalência, na medida 

em que Camus traz a partir dessa narrativa a representação de um mundo absurdo, caótico, 

ilógico e irracional, onde a matança de seres humanos figurava como algo natural, banal e 

corriqueiro. Desse modo, Encontramos na literatura de Camus o desespero típico do Pós- 

Guerra, onde as promessas de ‘bem estar’ anunciadas pelo movimento iluminista não se 

concretizaram, ao contrário, deslizaram em verdadeiros massacres através da história da 

humanidade. 

 

REFERÊNCIAS  

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 

 

 

BARRETO, Vicente. Camus Vida e Obra. Rio de Janeiro, Álvaro Editor, 1976. 

 

 

CAMUS, Albert. A Peste. Rio de Janeiro, Recorde, 1997. 

 

 

FELMAN, Shoshana. Narrativa e Testemunho: Albert Camus in: Catástrofe e 

Representação. São Paulo, Escuta, 2000. 

 

 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos O Breve Século XX 1914-1991. São Paulo, Companhia 

das Letras, 2008. 

 

 

HUSSEY, Andrew. A História Secreta de Paris. São Paulo, Amarilys, 2011. 



 

1327 

 

RIDING, Alain. Paris A Festa Continuou A Vida Cultural Durante A Ocupação Nazista, 

1940- 1944. São Paulo, Companhia das Letras, 2010. 

 

 

TODD, Oliver. Albert Camus Uma Vida. Rio de Janeiro, Record, 1996. 

  



 

1328 

 

“IRACEMA”, DE JOSÉ DE ALENCAR: ASPECTOS DA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA NO SÉCULO XIX1200 
 

Stephanie Cinthia Pereira da Silva1201 

 

INTRODUÇÃO 

Os debates acerca da História das Mentalidades foram introduzidos pelos 

historiadores da terceira geração da Escola dos Annales, na segunda metade do século XX, 

com o intuito de renovar a pesquisa histórica com a chamada Nova História. Para 

pesquisadores como Le Goff (1978), a preocupação estava voltada para as “novas 

abordagens”, “novos problemas” e “novos objetos”. Contudo Roger Chartier (1990) se afasta 

desse modelo e da tradição francesa da História Social e lança estudos acerca de uma Nova 

História Cultural, herdeira das mentalidades. Há novas incorporações historiográficas e, 

passou-se a apreciar novos modos de pensar a História. Neste contexto, a literatura foi 

definida como uma fonte frutífera, pois permitiu aos pesquisadores da cultura e aos 

historiadores explorarem um ambiente amplo e repleto de sentidos. 

O campo da Nova História Cultural se torna mais evidente nas últimas décadas 

do século XX, quando foi possibilitado o estudo das diversas manifestações culturais de uma 

dada sociedade historicamente localizada e, não somente as obras-primas oficialmente 

reconhecidas. “Se a História Cultural é chamada de Nova História Cultural, como o faz Lynn 

Hunt, é porque está dando a ver uma nova forma de a História trabalhar a cultura” 

(PESAVENTO, 2012, p. 15), trazendo-a para o centro das atenções. Ao entender a cultura 

                                                        
1200 Artigo científico apresentado ao componente curricular Laboratório de História II, do Curso de Licenciatura 

em História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus 

de Caicó, ministrado pelo Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo, como requisito final para obtenção de 

nota. 
1201 Discente do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: Stephanie.silva2209@gmail.com. 
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como um processo comunicativo, percebemos que o foco dos estudos dessa dimensão são 

os mecanismos de produção e recepção dos objetos culturais. 

No Brasil, as discussões a respeito da literatura como uma fonte histórica só foram 

possíveis quando os debates ancorados na problemática da Nova História penetraram na 

historiografia brasileira, em meados da década de 1980, contudo essa temática ainda era 

bastante tímida para os historiadores, porém de forma incipiente quem se adentrou ao 

estudo literário no Brasil foram os críticos literários a exemplo de Luís Costa Lima, Heloísa 

Buarque de Holanda, Marcos Augusto Gonçalves e Antônio Candido de Melo Souza. Entre 

alguns historiadores que penetraram no universo da literatura brasileira estão Nicolau 

Sevcenko e Nelson Verneck Sodré.  Antes dessa década os estudos sobre a literatura no 

Brasil não eram recorrentes.  

Nicolau Sevcenko, em “Literatura como Missão” afirma que as décadas em torno 

da transição dos séculos XIX e XX assinalaram mudanças drásticas em todos os setores da 

vida brasileira, mudanças que foram registradas pela literatura e outras que viraram 

literatura. A literatura desse período recebeu aspectos urbanizados, incididas em geral no 

Rio de Janeiro onde se reunia a elite letrada, a tecnologia, o dinheiro e a política. Sevcenko 

destaca o valor literário e histórico de autores como Lima Barreto e Euclides da Cunha. 

Com base nisso, pretende-se analisar o livro “Iracema” de José de Alencar 

enfocando as tensões políticas que o fizeram transcorrer críticas a formação de uma 

literatura nacional em seu discurso literário. A literatura será entendida como uma 

modalidade de discurso cultural, cuja prática, em sua feição mais característica, se deixa 

entender como representação historiográfica de coisas representadas. Sendo assim 

passamos a estudar a literatura não mais como um fenômeno isolado das demais práticas 

sociais. 

A escolha do Romantismo se deve ao fato de que essa escola preside o 

surgimento de uma literatura nacional, num país que acaba de se tornar independente no 

século XIX, demandando artistas que construíssem o imaginário nacional dentro dos 
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projetos do imperador Dom Pedro II. José Martiniano de Alencar (1829-1877) incorporou, 

no início de seus escritos, o nacionalismo expresso através da valorização dos índios como 

heróis nacionais (Indianismo) e da exaltação da terra brasileira, elementos indispensáveis 

para a criação de uma pátria. 

Entendendo que uma prática cultural não é formada apenas pela escrita de um 

texto, mas, também, pela sua recepção, discutiremos a imprensa jornalística, uma agência 

de produção e difusão da cultura no meio institucional, para perceber a influência que o 

livro “Iracema” teve na construção de uma identidade nacional brasileira. 

Apesar de haver trabalhos historiográficos como “Mito e história em Iracema” de 

Vagner Camilo e “José de Alencar: Entre o Romance e a História” de Francisco Ramos não se 

encontra uma quantidade significativa de trabalhos que discutam a importância da obra 

para a construção da identidade brasileira, que Alencar defendia e contribuiu para construir 

através da literatura. Diante do exposto, este artigo visa saber, qual a importância de uma 

literatura nacional “autenticamente” brasileira no contexto do segundo reinado de Dom 

Pedro II? Por que José de Alencar ainda carrega pressupostos da primeira fase nacionalista 

ou indianista do romantismo enquanto seus contemporâneos fazem críticas políticas ao 

Império? Que relação há entre o discurso do livro “Iracema” e a construção de uma 

identidade nacional brasileira? 

No intuito de alcançar as finalidades foi essencial fazer uma leitura de obras 

acadêmicas que discutissem, em primeira instância, a formação da nacionalidade brasileira 

através da literatura abalizada pelas instituições detentoras de saber do século XIX.1202  

Realizamos uma operação historiográfica na obra literária Iracema (1865) e nas 

Cartas sobre a Confederação dos Tamoios (1856), ambas de José de Alencar, utilizando como 

princípio a discussão que Michel de Certeau (1995) faz sobre a perspectiva discursiva no 

                                                        
1202 O acesso a tal discussão se deu a partir do contato com a bibliografia utilizada nos componentes 

curriculares “História do Brasil III” ministrada por Diego Marinho de Gois, no segundo semestre de 2012, e 

“Historiografia Brasileira” ministrada pelo professor José Pereira Junior, no primeiro semestre de 2014, no curso 

de História do CERES – Campus de Caicó.  



 

1331 

 

tratamento das fontes históricas. Estabeleceremos uma relação entre o discurso e o contexto 

histórico na qual ele é brotado por meio das perspectivas ideológicas que estão grafados 

em seu discurso. O lugar é então agente condicionante do discurso, é ele o que permite e o 

que interdita, ou pelo menos limita o que pode ser dito e como se deve dizer. 

A metodologia História do Discurso, que visa analisar as condições sócio-

históricas em que o discurso é produzido, também será empregada para examinar as fontes 

jornalísticas, tais como periódicos da época a exemplo do “Diário do Rio de Janeiro” (1866-

1868) e o “Correio Mercantil, instrutivo, político, universal” (1865-1869) consultados no site 

da Hemeroteca Digital Brasileira. A imprensa escrita é analisada como uma fonte documental 

porque profere discursos e sua linguagem revela as relações sociais. Segundo Capelato 

(1988) a imprensa é uma ferramenta de manipulação de interesses e de interferência na vida 

social e não um mero veículo neutro dos acontecimentos. Entendendo o mesmo como 

produto da sociedade que o fabricou e como uma prática discursiva que seleciona e imprime 

valores é necessário um rigor metodológico inerente ao ofício do historiador.  

Utilizaremos o conceito de representação de Roger Chartier para entender o 

romance indianista supracitado como uma construção literária feita a partir do real, 

abarcando legitimação social e exclusão. Além de tratarmos o autor José de Alencar como 

um sujeito que tem uma cultura letrada, baseando-se em Certeau (1982), analisamos sua 

escrita através de seu lugar social e das instituições a qual esteve ligado para entender sua 

produção artística como parte integrante de um discurso mais amplo. 

Será abordado também o conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu para 

pensar as instituições criadas durante o reinado de Dom Pedro II, a exemplo do Colégio 

Pedro II e da Academia Imperial de Belas Artes, enquanto produto de uma relação de forças 

e poder de propor valores e normas, que orientam o gosto e a percepção.  

A primeira parte deste artigo traz uma breve operação historiográfica em torno 

de Alencar, pois é necessário para entendermos as críticas de Alencar ao poema 

“Confederação dos Tamoios” de Gonçalves de Magalhaes. Com isso em mente, a segunda 
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parte introduz o conceito de identidade e nacionalismo aplicado ao século XIX. Além de 

mostrar a crítica e recepção do livro “Iracema” de José de Alencar. 

 

O RETORNO DE ALENCAR AO INDIANISMO 

A estética do Romantismo começou a circular no Brasil por volta de 1836 e 

pregava a exaltação de elementos que pareciam ser mais constitutivo, da nação, como 

paisagens deslumbrantes habitadas por personalidades heróicas abarcadas por episódios 

épicos. O Romantismo brasileiro foi um movimento cultural e político ligado ao 

nacionalismo. 

O índio brasileiro era legitimado de acordo com os interesses políticos através 

das instituições criadas no Segundo Reinado, como o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, a Academia Imperial de Belas Artes e o Colégio Pedro II. Isso contribui para 

pensarmos as instituições detentoras do saber e das representações no âmbito cultural a 

nos mostrar como os índios eram legitimados perante os ideais nacionais a ser depositados 

em sua figura.  

Certeau nos ensina que há um lugar de produção para toda obra. 

 

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção sócio-

econômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração que 

circunscrito por determinações próprias: uma profissão liberal, um posto de 

observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, 

submetida a imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma 

particularidade. (CERTEAU, p. 66) 

 

Diante do exposto torna-se necessário conhecer o lugar de produção do autor 

de Iracema. Segundo Veríssimo (1915), José Martiniano de Alencar nasceu em Mecejana, 

Ceará em 1829 morreu no Rio de Janeiro em 1877. O seu pai era o senador José Martiniano 

de Alencar um ex-padre que participava ativamente da política liberal e foi um dos 

apoiadores do Clube da Maioridade. Alencar, ainda criança mudou-se com a família para a 
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corte, onde recebeu educação primária e secundária. Cursou Direito (1845-50), parte em São 

Paulo e parte em Olinda. Formado começou a advogar no Rio de Janeiro.  

Logo começou a enveredar pelo caminho da literatura, primeiro como cronista 

do Correio Mercantil em setembro de 1954, depois como redator do Diário do Rio de 

Janeiro, onde escreve sob o pseudônimo de Ig.. uma série de artigos sobre o poema 

Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães (1856). No mesmo periódico sai em 

folhetim seu romance que o tornou célebre O Guarani (1857). De 1857 a 1860 dedica-se ao 

teatro escrevendo peças representadas no Teatro Ginásio Dramático do Rio de Janeiro. 

Viveu a época do Segundo Reinado e era filho da aristocracia rural e da oligarquia 

provinciana. A obra de um escritor não consegue se desvincular da realidade vivenciada pelo 

sujeito. Esse é o lugar de produção de Alencar delineado por interesses políticos e culturais. 

É como publicista principalmente que Alencar se assinalou fora do romance, e 

que mostrou, além de vigor dialético, brilho e elegância de forma não comum no gênero 

até ele. Estreou nele com as célebres “Cartas de Erasmo”, dirigidas anonimamente ao 

Imperador, cuja primeira edição é de 1865. Outras com a mesma epígrafe, o mesmo 

endereço, ou também escritas a outros destinatários, como o povo e alguns próceres da 

política, saíram ainda em 1866 e 1968.  

Temos que atentar para o fato de José de Alencar não retratar o negro em sua 

literatura num período, segundo Alencastro (1997), entre 1821-49, quando o Rio de Janeiro 

tinha a maior concentração de escravos urbanos desde o final do Império Romano, 

crescendo esse número, inclusive, depois da proibição do tráfico negreiro em 1850. Isso 

pode ser explicado pelo fato de que o autor de Iracema foi contemporâneo das teorias 

raciais desenvolvidas durante o século XIX. Momento em que a medicina permitiu o estudo 

do corpo e da cabeça e ajudou a lançar afirmativas de que o crânio do negro era 

relativamente menor do que o branco e que não havia problemas deste ser subjugado e 

não possuir todas as faculdades intelectuais bem desenvolvidas. 
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No contexto de modernidade do século XIX as ideias de Nina Rodrigues eram 

consideradas científicas, por ter uma formação voltada para a Medicina com especialidade 

em Psiquiatria e fazer pesquisas no meio antropológico, foi o principal doutrinador racista 

brasileiro de sua época ao tratar do negro como um problema social no Brasil. O autor avalia 

“a colonização africana no Brasil do ponto de vista do valor social dos colonos” (RODRIGUES, 

2004, p.237). Além de evidenciar uma inferioridade social dos negros em relação aos brancos 

colonos ele afirma que não há a possibilidade daquele se adaptar à civilidade deste pelo 

fato de ambos terem um habitat físico e cultural diferente. 

Da sua atividade como crítico, principalmente exercida em artigos de jornais, só 

ficaram em livro as “Cartas sobre a Confederação dos Tamoios” (1856), de inspiração 

demasiado literária, dos defeitos do poema de Gonçalves de Magalhães. A carta tornou-se 

uns dos gêneros textuais mais comuns, assumindo a forma de intervenção pública. Neste 

sentido os escritores mais promissores ou os já prestigiados participavam da imprensa 

periódica no sentido de popularizar seus trabalhos literários ou de intervir sobre a opinião 

pública, ainda que constituída por um restrito público leitor. 

 

É uma mulher como qualquer outra; as virgens índias de seu livro podem sair 

dêle e figurar em um romance árabe, chinês, ou europeu; se deixas sem as 

penas de tucano que mal as cobrem, podiam vestir-se à moda em casa de 

Mme. Barat e Gudin, e ir dançar a valsa no Cassino e no clube com algum 

deputado. (ALENCAR, p. 880) 

 

Alencar fala mal do tipo feminino, do poema de Magalhães, não passa de uma 

figura sem a devida relevância, como se o poeta restringisse o perfil da mulher indígena 

apenas ao modo de se vestir e não pelo seu “cerne”. “Usando o pseudônimo de Ig, Alencar 

afirmava que os indígenas da Confederação poderiam figurar em um romance árabe, chinês 

ou europeu” (SCHWARCZ, 1998, p. 209). Ou seja, ele quis dizer que os indígenas 

representados por Magalhães não tinham uma característica essencialmente brasileira, 
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julgamento bastante ácido e que lhe causou intrigas com D. Pedro II, pois o livro em questão 

tinha sido financiado por este. 

 

De há algum tempo se tem manifestado uma certa tendência de reação 

contra essa poesia inçada de têrmos indígenas, essa escola que pensa que a 

nacionalidade da literatura está em algumas palavras: a reação é justa, eu 

também a partilho, porque entendo que essa escola faz grande mal ao 

desenvolvimento do nosso bom gôsto literário e artístico. (ALENCAR, p. 885) 

 

A crítica de Alencar ao poema mostra o grau de seus estudos de teoria literária e 

as suas concepções quanto ao o que deveria assinalar a literatura brasileira, para a qual, a 

seu ver, o gênero épico era inadequado e incompatível à expressão dos sentimentos e 

anseios da gente americana e à forma de uma literatura nascente. Sua implicância agora se 

voltava para a linguagem indígena utilizada por Magalhães que não caracteriza o nativo e 

ainda afirma que o mesmo não se distanciou dos pressupostos de homem civilizado para 

descrevê-lo. 

 

O Sr. Magalhães no seu poema d’A Confederação dos Tamoios não escreveu 

versos; alinhou palavras, mediu sílabas, acentuou a língua portuguêsa à sua 

maneira, criou uma infinidade de sons cacofônicos, e desfigurou de modo 

incrível a sonora e doce filha dos romanos poetizada pelos árabes e pelos 

godos. (ALENCAR, p. 890) 

 

Alencar alega que A Confederação dos Tamoios não poderia se enquadrar no 

gênero didático, ou seja, não poderia ser considerado como um poema histórico, 

contrariando os defensores de Magalhães, pelo fato de o poema conter o elemento 

maravilhoso, que é essencial para a epopeia e que não pode existir num poema histórico. 

 

Voltando porém aos Tamoios, é fôrça dizer [...], que o Sr. Magalhães não só 

conseguiu pintar a nossa terra, como não soube aproveitar tôdas as belezas 

que lhe ofereciam os costumes e tradições indígenas, que êle copiou dos 

cronistas sem dar-lhes o menor realce. (ALENCAR, p. 905) 
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É justamente com essa crítica que podemos perceber o porquê de José de Alencar 

escrever o romance histórico-indianista Iracema, a lenda do Ceará, como forma de se 

contrapor à literatura de Gonçalves de Magalhães. E também para mostrar ao público leitor 

e aos críticos literários da época, que almejavam uma obra do autor que criticava um dos 

literatos tido como expoente da literatura brasileira.  

 

CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE ATRAVÉS DA LITERATURA.  

Na modernidade surgiu a noção de sujeito sociológico que era formado a partir 

da relação com outras pessoas, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos 

— a cultura — dos mundos que ele habitava. G.H. Mead, C.H. Cooley são alguns nomes 

relevantes na Sociologia que elaboraram esta concepção da identidade e do eu. De acordo 

com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é 

formada na "interação" entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência 

interior que é o "eu real", mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os 

mundos culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos oferecem. 

A identidade, nessa percepção, estabelece uma ligação entre o "interior" e o 

"exterior"— entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a "nós 

próprios" nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus 

significados e valores, tornando- os "parte de nós", contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. 

A identidade, então, costura o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os 

mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e 

predizíveis. 

Existem povos que tem uma identidade maior relacionada à etnia ou a uma 

língua. Já no Brasil é difícil achar um rosto brasileiro que retrate uma etnia brasileira. Se os 

brasileiros não tinha uma identidade étnica e física essa precisava existir e ser criada. 
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O Brasil teve grandes dificuldades para unir povos diferentes em uma nação 

homogênea. Foi no processo de consolidação do Estado Nacional que o Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi criado com a missão de traçar um perfil para a “nação 

brasileira”, contudo havia problemas como o trabalho escravo e a existência de populações 

indígenas. O desvendamento desse processo de gênese visava produzir uma 

homogeneização da visão de Brasil no interior das elites brasileiras. 

No processo de definir-se o Brasil e o outro em relação a esse país não há uma 

oposição à antiga metrópole portuguesa, pois a nova Nação brasileira se reconhece 

enquanto continuadora de uma certa tarefa civilizadora iniciada pela colonização 

portuguesa. Ou seja, a Nação, o Estado e a Coroa aparecem como uma unidade no discurso 

historiográfico.  

Nesse caso quem seria o outro definido como o “outro desta nação” no plano 

interno seria o índio e o negro, pois o conceito de Nação se torna restrito ao branco, no 

caso brasileiro, ao passo em que se define a nação brasileira como representante da ideia 

de civilização no Novo Mundo.  No que se refere aos “outros”, no plano externo, por um 

motivo político de diferença na forma de organização do Estado são as repúblicas latino-

americanas.   

Shwarcz (1998) articula que a criação de uma cultura nacional no plano da 

literatura romântica reformista oficializava o seu lado tropical ganhando mais tarde 

iconografia política e se tornando um modismo que acomete os brasileiros os levando a 

terem um sentimento de pertencimento à pátria brasileira. 

Carregando o mesmo ideal que o IHGB tinha de integrar o “velho” e o “novo” 

evitando rupturas, José de Alencar, faz uma tríade indianista onde Iracema (1865) ao lado 

de O Guarani (1857) e Ubirajara (1887) representam a interação entre o branco europeu e o 

índio no Novo Mundo.  
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RECEPÇÃO DE IRACEMA 

A partir dos anos 1970 houve uma renovação historiográfica com conjecturas 

advindas da Nouvelle Histoire. Os Annales, principalmente, propuseram o uso da 

interdisciplinaridade à história para traçar “novos objetos, problemas e abordagens”1203. 

Nesse sentido a noção de documento na historiografia foi ampliada, porém a postura dos 

historiadores em relação aos periódicos era diversa. No século XIX, as ideias positivistas com 

o rigor e o distanciamento dos objetos de estudo negavam o uso de periódicos na produção 

historiográfica. Leopold Von Ranke foi um dos principais opositores ao estabelecer o modelo 

histórico-científico que não englobava outras espécies de documentos que não fosse fontes 

escritas oficiais. 

Em 1930 o uso das fontes impressas começou a ser pensada por outras 

perspectivas, especialmente, com a inauguração da revista Les annales pelos franceses Marc 

Bloch e Lucien Febvre recusando as velhas e apoiando as novas fontes capazes de responder 

problemáticas diversas. Apesar disso, foi somente a partir da chamada terceira geração dos 

Annales, formada por historiadores como Le Goff e Georges Duby que os periódicos foram 

admitidos de fato como uma fonte possível de ser usada na produção historiográfica. O 

historiador brasileiro Ciro Flamarion Cardoso faz ponderações em relação as possibilidades 

de investigação para a produção historiográfica. 

 

Assim, hoje tal crítica sem dimensões jamais sonhadas pelos historiadores de 

fins do século XIX; os textos não são tratados apenas em seus conteúdos ou 

enunciados, mas também mediante métodos linguísticos de análise do 

discurso, da enunciação, com apoio em alguma teoria das classes e das 

ideologias sociais. Em outras palavras, procura-se determinar em que 

condições sócio-históricas a produção do texto pôde ocorrer.  (CARDOSO, 

1986, p.54)  

 

                                                        
1203 Publicação da coletânea com esse nome, na França, por Jaques Le Goff e Pierre Nora (1974). 
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O jornalismo nacional no século XIX tinha caráter político-literário e a imprensa 

havia construído uma tradição de polêmica, de crítica e de doutrina, que não separava a 

informação do comentário pessoal e da opinião. Ou seja, as esferas políticas e literárias 

dominavam o campo jornalístico.  

 

Jornais, revistas rádios e televisões são empresas e, portanto, também 

buscam lucros. De outra parte, negociam um produto muito especial, capaz 

de formar opiniões, (des)estimular comportamentos, atitudes e ações 

políticas. Elas não se limitam a apresentar o que aconteceu, mas selecionam, 

ordenam, estruturam e narram, de uma forma, aquilo que elegem como fato 

digno de chegar até o público. (DE LUCA; MARTINS, 2006, p.11) 

 

Em meio aos muitos assuntos impressos nas páginas dos periódicos oitocentistas 

é possível se deparar com documentos oficiais dos trabalhos das Assembleias Legislativas 

Provinciais, das Câmaras Municipais, informações dos trabalhos parlamentares na Corte, 

assim como artigos científicos, cartas enviadas por seus correspondentes, propagandas de 

estabelecimentos comerciais e algumas notícias bem curiosas que retratavam aspectos 

variados do cotidiano daquela população.  

O periódico que apresentava essas características era o Correio Mercantil e 

Instructivo, Político, Universal propriedade de Francisco José dos Santos Rodrigues e circulou 

de 1848 a 1860. Era impresso na Tipografia do próprio jornal, localizada na Rua da Quitanda, 

nº 13.  

O Diário do Rio de Janeiro começou a circular na Corte no dia 1º de junho de 

1821 até o ano 1978. Foi fundado e redigido pelo português Zeferino Vito de Meireles, que 

ascendera na Impressão Régia de operário a vice-administrador, e mais tarde obteve licença 

para abrir tipografia própria, a Tipografia do Diário. Antonio Maria Jaurdan, que o sucedeu 

após sua morte em 1822, foi o segundo editor do jornal. 

A importância e singularidade do Diário do Rio de Janeiro em se destacar no 

conjunto dos periódicos nacionais é o fato de ter sido o primeiro diário do país, o primeiro 

com caráter essencialmente informativo e também o primeiro a publicar anúncios.  
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O título Diário do Rio de Janeiro, atribuído ao periódico, significa aquele que 

registra o que acontece todos os dias. O jornal contém anúncios sobre assuntos variados 

como: espetáculos, divertimentos, fugas e comércio de escravos, compra e venda de gêneros 

diversos, aluguéis, achados e perdidos. Entre as notícias estavam furtos, assassinatos, 

defloramentos e outros fatos do cotidiano. O jornal trazia também informações 

meteorológicas e sobre o movimento das marés. 

O Diário do Rio de Janeiro1204 traz as colunas, “Semana política”, “Semana 

financeira”, “Semana comercial”, “Semana judiciária”, “Semana litterária” e “Semana 

estatística”, que não eram fixas, pois traziam o resumo da semana para os assuntos em 

questão tanto no âmbito nacional quanto internacional. Sendo publicadas apenas nas 

terças-feiras do mês.  

Focaremos na coluna litteraria que não servia apenas para noticiar livros, mas 

também para influenciar o gosto pela literatura brasileira, mesmo tendo poucos livros nas 

estantes nacionais. O exemplar de 9 de janeiro de 1866 traz a coluna Semana litteraria que 

relata a falta de livros interessantes aos olhos dos críticos e aponta que a causa é de ordem 

material e intelectual porque a impressão dos livros é muito cara e os leitores não tem um 

bom gosto literário.  

 

Felizmente, o autor do Guarany é uma dessas organizações raras que acham 

no trabalho a sua própria recompensa, e lutam menos pelo presente, do que 

pelo futuro, Iracema, como obra do futuro, hade viver, e temos fé de que será 

lida e apreciada, mesmo quando muitas das obras que estão hoje em voga, 

servirem apenas para a chronica bibliographica de algum antiquario 

paciente. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1866.) 

 

                                                        
1204 O Diário do Rio de Janeiro começou a circular na Corte no dia 1º de junho de 1821. Foi fundado e redigido 

pelo português Zeferino Vito de Meireles, que ascendera na Impressão Régia de operário a vice-administrador, 

e mais tarde obteve licença para abrir tipografia própria, a Tipografia do Diário. Antonio Maria Jaurdan, que o 

sucedeu após sua morte em 1822, foi o segundo editor do jornal. 
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Alencar é elogiado por ser um homem público e conseguir fazer uma obra do 

futuro. Embora saibamos do reconhecimento de José de Alencar como escritor é válido 

assegurar que muitos autores só se consagraram tempos depois, pois o gosto dos leitores 

brasileiros ainda era estrangeiro e o país passava por um momento de criação de uma 

literatura nacional, que precisava se consagrar. A forma que o Machado de Assis trata a obra 

pode nos parecer um pouco tendenciosa, pois não podemos esquecer que o autor de 

“Iracema” já foi redator do Diário do Rio de Janeiro na década de 1850 e isso pode ter 

influenciado a redação do jornal. 

A Semana litteraria do dia 23 de janeiro traz para o bojo das discussões a 

chamada Escola americana, que teve muitos adversários em meio à discussão litteraria. 

 

O livro do Sr. José de Alencar, que é uma poesia em prosa, não é destinado 

a cantar lutas heroicas, nem cabos de guerra; so ha ahi algum episodio, nesse 

sentido, se alguma vez trôa nos vales do Ceará a pocema da guerra, nem por 

isso o livro deixa de ser exclusivamente votado a historia tocante de uma 

virgem indiana, dos seus amores, e dos seus infortunios. (DIÁRIO DO RIO DE 

JANEIRO, 1866.) 

 

As críticas travadas a essa nova literatura que estava sendo construída no Brasil, 

nessa segunda metade do século XIX, está ligada ao fato da mesma procurar autenticidade. 

Pelo fato de trazer as musas nacionais para o tesouro das tradições indígenas essa poesia 

foi vista por alguns como uma aberração selvagem e uma distração sem graça.  

 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a 

asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não 

era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu 

hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria 

o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande 

nação tabajara. (ALENCAR, 1865. p. 20) 

 

É perceptível as características nacionais presentes no texto acima bem como no 

restante do livro, pois há incessantes relações entre atributos físicos da Índia e elementos da 
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paisagem brasileira. O que indica a integração da mesma com o ambiente natural, além de 

enaltecer a ambos. Essa imagética ajusta-se com adjetivos que mostram a índia como uma 

deusa. 

Ainda na Semana litteraria do Diário do Rio de Janeiro, Machado de Assis (1866) 

fala que a poesia dos caboclos está completamente enobrecida, pois o autor de Yjuca-

Pyrama e o autor de Iracema não são mais descreditados. O autor ainda comenta que este 

livro não trás a narrativa de lutas heroicas havendo apenas episódios soltos, portanto ele 

está voltado para os sentimentos. O colunista ainda avalia a produção literária de Alencar 

valorizando sua escrita por adentrar ainda mais à escola americana ao passo que estudou a 

fundo a língua e os costumes dos selvagens.  

Podemos observar na abertura de diversos capítulos do livro, expressões como: 

 

“A lua cresceu. Três sóis havia que Martin e Iracema estavam nas terras dos 

pitiguaras (...)”.  “quatro luas tinham alumiado o céu depois que Iracema 

deixara os campos do Ipu e três depois que ela habitava nas praias (...)”. “A 

alegria ainda morou na cabana todo o tempo que as espigas de milho 

levaram a amarelecer”. (ALENCAR, 1865) 

 

Elas são marcações temporais que Alencar emprega para simular uma forma 

indígena de contar o tempo. Essa é uma das estratégias que o autor usa para nos passar a 

ideia de que o livro é uma narrativa autenticamente indígena. 

Machado de Assis ainda fala que é preciso uma prevenção contra o anacronismo 

moral, pois se costuma dar ideias modernas e civilizadas aos nativos brasileiros. Esse 

depoimento chega a ser sensacionalista porque podemos ler nas entrelinhas que o Machado 

de Assis compra a discussão literária entre Alencar e Gonçalves de Magalhães defendendo 

àquele e criticando este. Basta recordarmos as críticas ferrenhas que Alencar fez ao autor de 

A confederação dos Tamoios em cartas publicadas no jornal em questão. 
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O estylo abundante do romancista e do dramaturgo, que conhecemos, 

tornou-se conciso nos lábios do selvagem americano; as comparações, 

sempre próprias, são tiradas dos objectos que cercão o homem primitivo, da 

natureza virgem da America. (Noticias Diversas, 1865.) 

 

O folhetim era uma forma de baratear o acesso aos romances de autores 

conhecidos, que muitas vezes chegavam a ser colecionados e encadernados, e figuravam 

em importantes bibliotecas. Na coluna Folhetim do dia 15 de novembro de 1866 o redator 

Joaquim Serra comenta: 

 

Iracema ahi está, e, apezar de ser um simples ensaio, em prosa, não ha 

remedio senão confessar que aquillo é novo entre nós, sendo, entretanto, 

puramente nosso. Quem descobrirá no modo de contar aquella singelíssima 

lenda uma filiação a qualquer das escolas que conhecemos? (Folhetim, 1866.) 

É necessario que ao lado dos Timbiras, Confederação dos Tamoyos, Guarany 

e Iracema,vão se collocando obras de igual merecimento, que honrem a 

nossa litteratura e dêm nome a seus autores. (Contos da roça, 1866.) 

 

Tendo em vista as citações acima, podemos concluir que Alencar conseguiu 

alcançar, com a obra Iracema, lenda do Ceará, o status de literatura nacional que tanto 

almejava. Nesse sentido, os críticos literários já começavam a reconhecer a obra supracitada 

no mesmo patamar que Confederação dos Tamoyos. Conferiram respeito e as reconheceram 

como produções da literatura brasileira com a escrita brasileira.  

Contudo José Martiniano de Alencar falhou ao tentar marginalizar a escrita de 

Gonçalves de Magalhães. A obra deste tão criticada por aquele, ao ponto de ter várias cartas 

publicadas e reunidas no Diário do Rio de Janeiro, atraíram a opinião de vários críticos, que 

concordaram e discordaram das mesmas, porém não retiraram o status de literatura 

brasileira que a obra tinha. Isso se deveu ao fato de que a obra era defendida por D. Pedro 

II. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura brasileira, no século XIX, era pátria ao explorar a temática tropical com 

um modo de escrita lusitano, alvo de criticas de José de Alencar. Contudo, a finalidade 

histórica de Alencar em Iracema seria reafirmar a identidade nacional, através da literatura, 

pautada na imagem do índio e na miscigenação deste com o colonizador branco. Assim, os 

personagens Iracema e Martin representariam simbolicamente as duas culturas em contato, 

e Moacir, fruto da relação, simbolizaria o primeiro elemento do povo brasileiro. 

Essa obra foi bastante esperada pelos críticos da época, isso se comprova com a 

leitura de periódicos da época como o “Diário do Rio de Janeiro” e o “Correio Mercantil, 

político, instrutivo, universal”, na segunda metade do século XIX. Porém, a luta literária de 

Alencar visava retirar o status de “literatura portuguesa” que o Brasil tinha, através da língua 

e de seu distanciamento com o português de Portugal e aproximação com o tupi. Ou seja, 

os escritores brasileiros carregavam pouca nacionalidade em suas literaturas, portanto 

Alencar ao criticar acidamente Gonçalves de Magalhães, sente-se na obrigação de mostrar 

de forma concreta, através de Iracema, o modelo a ser seguido e a solução para os defeitos 

apontados na obra “Confederação dos Tamoios”. 
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AO ABRIGO DO OLHAR DE LIMA BARRETO: AS MULHERES EM SUA 

BUSCA DIÁRIA PELA ASCENÇÃO SOCIAL NO INÍCIO DO SÉCULO XX1205 
 

Jéssica Camila de Araújo1206 

 

INTRODUÇÃO 

 Esse trabalho tem como objetivo estudar a História de um determinado recorte 

temporal, início do século XX, através da literatura pegando como objeto principal o literato 

Lima Barreto e sua critica perante ascensão social feminina via casamento. Para a realização 

desse estudo, o trabalho analisa dois contos de Lima Barreto, “Adélia” e “Lívia”, duas distintas 

mulheres que sonham em se afirmar na elite da sociedade brasileira e de pertencer a um 

ideal europeu de vida cheia de luxo, que estava presente no Brasil, mais especificamente no 

Rio de Janeiro, no período do início do século XX. 

 O assunto do comportamento das mulheres perante a sociedade vem sendo 

debatida por historiadores e literários desde o Medievo, onde as moças tinham que ter um 

determinado comportamento perante a sociedade e as que não seguiam o modelo 

tradicionalista como, por exemplo, as doutrinas religiosas eram vistas como bruxas, pelo fato 

de praticar suas próprias crenças. Seguindo essa ideia de estudar o gênero, Georges Duby 

foi um nome muito importante no meio acadêmico a tratar sobre estes seres marginalizados. 

Um dos livros desse historiador francês que trata sobre o assunto é “O cavaleiro, a mulher e 

o padre”, onde ele trabalha os gêneros perante a sociedade como, por exemplo, a mulher 

de elite no mundo medieval (DUBY, 1981). 

Já no Brasil, um dos nomes que se encarregam de fazer essa analise do 

comportamento feminino é a historiadora Mary Del Priore, que promoveu pesquisas acerca 

                                                        
1205 Artigo científico apresentado ao IV Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus de Caicó. 
1206 Graduada no Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: jessicacamiladearaujo@hotmail.com.  
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das mulheres e suas presenças perante a sociedade brasileira, esses estudos resultaram a 

criação do livro “História das Mulheres no Brasil”, nesse livro ela relata como nasceram, 

viveram e morrem essas mulheres no período Colonial, que comportamento social cabia a 

essas mulheres que tinham como importância o seu poder de reprodução, História essa que 

não é só delas e sim também da família, do trabalho, da literatura, do seu corpo, sua 

sexualidade, vontades e desejos que foram muitas vezes deixados de lados para realizar 

funções como, por exemplo, casar e gerar filhos (Priore, 1997). 

A partir dessas discursões pretendemos conduzir nosso estudo no campo da história 

social, tendo como domínio temático História e Literatura e História das Mulheres por 

considerarmos que o tema das mulheres e suas ações perante as mesmas vistas por Lima 

Barreto, requer uma abordagem que contempla a História Social por relatar e criticar o modo 

de vida vigente na época, e também terá importância em dois objetivos o primeiro de dar 

sentido a algumas práticas do cotidiano e o segundo em unificar dois pontos que são o de 

sociedade e economia, que eram fatores que geravam desejos nas mulheres desse período, 

por ter uma ligação com o modo de vida europeu.  

Tais pontos podem ser embasados na problemática que Roger Chartier levanta, onde 

em suas teorias ele procura afirmar que a um novo momento intelectual para a História 

Social e esse momento passa pela abdicação de alguns modelos críticos trabalhados pela 

terceira geração da Escola dos Annales que partem das classes sociais para definir História 

Social, outra critica que Chartier vai fazer ao que ele chama de “tirania social”, que resume a 

história social a bens materiais. Essa visão para o historiador é uma perspectiva redutora e 

seria necessário abrir uma nova visão para definir a pluralidade.  

O espaço-temporal é definido no início do século XX, onde o autor cria as obras a 

serem analisadas nesse trabalho que são os contos “Lívia” e “Adélia”, que retratam mulheres 

que sonhavam em uma vida melhor, apesar da sua realidade de extrema pobreza, e por isso 

queriam a todo custo melhorar de vida. O meio adotado foi de obter sua ascensão social via 
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casamento que é para elas o modo mais fácil e rápido de conseguir o tão sonhado modo 

de vida europeu com todo o seu luxo e facilidades de viver.  

É justamente esse ponto que Barreto crítica, por não aceitar essa ascensão social 

“facilitada” que via casamento que o autor é taxado por alguns escritores de “machista” 

termo atual que simplifica que define a sociedade patriarcalista da época por entenderem 

que o literário não aceita a ascensão social feminina e não só uma vertente dela. Este 

trabalho tem como objetivo também responder algumas questões, como o perfil do autor 

aparece em suas obras e porque o mesmo critica a ascensão social feminina via casamento. 

 

A FORMAÇÃO DO MEIO SOCIAL  

Nesse tópico estabeleceremos um perfil de Lima Barreto e a partir dessa analise 

compreenderemos o senso crítico que o autor imprime em suas obras. Afonso Henrique de 

Lima Barreto (1881-1922) nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio, filho de Joaquim 

Henrique de Lima Barreto e Amália Augusta, ambos mestiços e de classe baixa, por essa 

condição em meio a um Rio de Janeiro com as marcas da escravidão ainda bastante impressa 

no cotidiano, sofreu preconceito na maior parte da sua vida. Seu pai era tipógrafo e sua mãe 

professora primária. Logo cedo ficou órfão de mãe. 

Lima Barreto estudou no Liceu Popular Niteroiense e concluiu o curso secundário no 

Colégio Pedro II, local onde estudava com a elite literária da época. Sempre com a ajuda de 

seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto, ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

onde iniciou o curso de Engenharia. Em 1904 foi obrigado a abandonar o curso, pois, seu 

pai havia enlouquecido e o sustento dos três irmãos agora era responsabilidade dele. 

Em 1904 consegue emprego de escrevente copista na Secretaria de Guerra, ao 

mesmo tempo em que colabora com quase todos os jornais do Rio de Janeiro. Ainda 

estudante já colaborava para a Revista Época e para a Quinzena Alegre. Em 1905 passou a 

escrever no Correio da Manhã, jornal de grande prestígio. Em 1909 Lima Barreto publicou o 

romance "Recordações do Escrivão Isaías Caminha".  
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O texto descreve a trajetória de um jovem mulato, que vindo do interior sofre sérios 

preconceitos raciais. Podemos identificar na síntese desse texto grandes semelhanças entre 

a vida do escrivão Isaías e a de Lima Barreto. Com isso compreendemos que o autor coloca 

suas vivencias retratadas em suas obras, talvez como forma de resistência ao preconceito 

vivido pelo literato. Em 1915 escreve "Triste Fim de Policarpo Quaresma", e em 1919 escreve 

"Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá". Esses dois romances também apresentam nítidos 

traços autobiográficos. 

Com uma linguagem pouco rebuscada, suas obras são impregnadas da justa 

preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Usou em suas obras uma 

linguagem jornalística e até panfletária, mais interessada na enunciação e no conteúdo. Foi 

acusado de incorreção e mau gosto; alguns vícios de linguagem eram presentes em suas 

obras como solecismo, cacófatos, repetições. Contudo, essa linguagem gramaticalmente 

irregular reflete a própria dissonância espiritual de Lima Barreto com o estilo corrente da 

época. Barreto tinha ciência dos autores europeus que estavam na moda nessa época, mais 

ele fugiu da influência francesa, preferindo aproximar-se dos autores russos como Tolstói e 

especialmente Dostoievsky, que cujo realismo de suas obras o aproximou, como o livro do 

autor russo “Casa dos Mortos” que caracteriza o ambiente nos hospícios, que Lima Barreto 

conheceu nas duas vezes que foi internado, em 1914 e 1919. 

 Lima Barreto torna-se uma espécie de cronista e um caricaturista se “vingando” da 

hostilidade dos escritores e do público burguês. Poucos aceitam aqueles contos e romances 

que revelavam a vida cotidiana das classes populares. A obra mais famosa de Lima Barreto 

foi "Triste Fim de Policarpo Quaresma". Nela o autor conta o drama de um velho aposentado, 

o Policarpo, em sua luta pela salvação do Brasil. 

Afonso Henrique Lima Barreto com seu espírito rebelde, seu inconformismo com a 

mediocridade reinante, se entrega ao álcool. Suas constantes depressões o levam duas vezes 

para o hospital. Em 01 de novembro de 1922 morre de um ataque cardíaco. Com esse perfil 

podemos ver claramente o senso critico do autor presente em suas obras, que em forma de 
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romance torna leve o pensa sobre a sociedade e suas praticas. Essa critica “suave” criam 

duas mulheres “Lívia” e “Adélia”, que vivem em meio a uma sociedade não muito justa para 

com seu povo, assim como foi à vida do autor.  

 

LIMA BARRETO E A ASCENSÃO SOCIAL FEMININA  

Nesse tópico discutiremos a relação de Lima Barreto e o casamento, mais 

especificamente tentaremos entender o porquê da sua crítica pela ascensão social feminina 

via casamento, crítica essa presente nas entrelinhas de seus contos analisados por esse 

trabalho “Lívia” e “Adélia”.  

Em busca de uma compreensão para a presença dessa forte critica, tentaremos a 

partir do perfil social do autor trabalhado no tópico anterior, entender essa busca pela 

ascensão social via casamento das mulheres Lívia e Adélia, em meio à sociedade brasileira 

do início do século XX. 

Nesse período o Rio de Janeiro passava por varias situações completamente distintas 

epidemias de doenças como a febre amarela assolavam os cortiços imundos da região 

central, o saneamento básico era precário e a população concentrava-se no centro da cidade 

em condições precárias de higiene.  

Porém a elite procurava reagir aos problemas modernizando a cidade, tomando 

como base Paris, que realizara uma grande reforma urbana no século anterior, e não só a 

área urbana e arquitetônica foram “atingidas” pela Europa. As pessoas também foram alvo 

desse estilo de vida, claro as pessoas elitizadas que viviam em busca de provar sua diferença 

em relação às pessoas mais pobres sem condições de bancar um estilo de vida altíssimo, já 

que para seguir um modelo europeu de vida os objetos, como por exemplo, perfumes e 

artigos domésticos tinham que serem importados da Europa e isso custava muito caro. 

Outro exemplo dessas necessidades da grande elite carioca em ter traços parisienses 

é que por volta de 1911, sob o comando do prefeito Pereira Passos, o velho Centro foi 

rasgado por uma nova avenida ladeada por edifícios em estilo Belle Époque parisiense, em 
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anos anteriores, mais especificamente em 1909, foi inaugurado o Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, inspirado na Ópera Garnier de Paris.  

A partir do que expomos do perfil social de Lima Barreto, percebemos nas obras 

“Lívia” e “Adélia” a indignação do autor com essa diferença radical que vivia a sociedade 

carioca, onde ele coloca nas personagens principais dos contos o desejo de mudar a 

realidades em que elas viviam e alcançar o tão sonhado ideal de vida europeu.  

Ao citarmos o prefácio dos dois contos podemos em uma linha ter uma síntese do 

que o autor quer passar para á sociedade com a história dessas duas mulheres, Adélia: uma 

mulher que sobe na vida, mas tudo lhe interessou e nada amou. Lívia: uma doméstica que 

sonha com a libertação via casamento. Com esses dois trechos iniciais o autor passa para o 

leitor dois perfis de mulheres, uma (Adélia) teve uma infância difícil, porém quando adulta 

buscou meios duvidosos para ajudar o seu marido doente, a pós sua morte, de caso em caso 

conseguiu joias, dinheiro e luxo, porém o seus olhar sempre perdido em meio ao nada nunca 

encontrou razão para se fixar em alguém. Já Lívia é uma pobre moça que cuida da casa para 

poder seus familiares trabalharem, maltratada pelo cunhado, sonha em viver o luxo europeu 

como sua madrinha, e para isso escolhe seus namorados de acordo com o poder aquisitivo 

de cada um, entre sonhos e amores sem amor, Lívia sonha com o casamento perfeito, que 

talvez não possa lhe proporcionar a tão sonhada Europa, mais melhores condições de vida 

no Rio de Janeiro, contando que seja suficiente para tira-la de casa já é suficiente.  

Esses perfis mostra nas entre linhas o que o autor quer passar para a sociedade, sua 

indignação, com um país que não dava condições humanas de vida, para os marginalizados 

que viviam em cortiços, fruto da presente escravidão no Brasil. O modo de como Lima 

Barreto viveu, mostra o futuro, mostra como é a realidade da maioria das famílias brasileiras 

hoje, onde o pai e a mãe trabalham para dar sustento aos seus filhos, que por sua vez tem 

direito a educação independente de classe social. Mostra também que as mulheres tem 

capacidade de estudar, trabalhar, de ser independente e alcançar seus objetivos.  
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Lima Barreto sem saber estava escrevendo contos como uma forma de lutar pelos 

seus ideais em prol de algo que só aconteceria futuramente por causa de pessoas visionarias 

como ele, um brasileiro do século XXI, vivendo em pleno início do século XX, que apesar da 

sua formação cultural e em meio dela não se “calou” perante a realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluímos que Lima Barreto foi incansável crítico no que diz respeito ao processo 

de modernização do Brasil, ocorrido na virada do século XIX. Foi um inovador da literatura 

brasileira, com sua forma de escrever, e mesmo com os temas que aborda, principalmente 

sendo sobre mulheres, uma vez que toda sua obra é voltada para uma crítica feroz à 

sociedade em geral, trazendo à tona o cotidiano do preconceito e marginalização social e 

racial. Lima Barreto pertence a uma geração de escritores preocupados com as questões 

sociais, que enxergava na literatura uma forma de denunciar toda a hipocrisia vigente. 

Acreditava, na literatura militante, uma vez que dava a ela o poder de “comunicar umas 

almas com as outras”, não podendo ainda esquecer que sua produção literária se encontrava 

no contexto das relações sociais vivas. 

Nas primeiras décadas de 1900, as tendências críticas eram um reflexo das ideias 

deterministas e cientificistas que dominaram o século anterior. A literatura não era vista 

somente como manifestação estética. Críticos incomodavam-se com Lima Barreto por usar 

um português casto, empregava a linguagem coloquial, tinha um estilo despojado. Seus 

personagens não seguiam o modelo vigente que impunha limites à criação e exaltava certas 

características psicológicas. A partir dos dois tópicos e dos dois contos trabalhados podemos 

ter conclusões a respeito do que Lima Barreto realmente idealizava. Utilizando-se de termos 

atuais Barreto era feminista ou machista, apesar de no início do século XX esses termos não 

serem utilizados, seria ele um patriarcalista incondicional ou revolucionário em termos de 

ver a mulher e a sociedade já que critica a ascensão feminina via casamento, as conclusões 

chegaram a dois pontos, o do “olhar” de Lima Barreto que ao analisarmos em uma 
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concepção atual podemos ousar em dizer que ele muitas vezes era mais feminista do que 

as feministas por querer que a mulher chegasse sim em um “ponto” alto na sociedade mais 

que isso acontecesse por meio do seu trabalho.  

E o outro ponto é do século XX, que levando em consideração as condições que a 

maioria das brasileiras via o casamento, era a forma que elas tinham para melhorar de vida 

e sair de limitações. Ou como no caso de Lívia maus tratos por parentes. Na verdade não 

podemos contestar que Lima Barreto era um visionário de sua época, que transformou sua 

indignação em contos e sua resistência em formas romanceadas de protestar. 
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UMA ANÁLISE DA BAGACEIRA E SOLEDADE: IDENTIDADES DE GÊNERO, 

HISTÓRIA, LITERATURA E CINEMA NO NORDESTE 
 

Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira 1207 

 

A Bagaceira 1208 (2004) trata-se de um romance que traz como personagem principal 

uma menina-moça morena de olhos verdes que consigo traz o calor e o fogo da seca: 

Soledade (sol-edade), a que fora anunciada por um leve toque de matiz diferente na 

monotonia da verdura dos canaviais do brejo paraibano, logo espraiado sobre os galhos 

vizinhos, “como um efeito de luz, um beijo fulgurante do sol em árvore favorita”. Sol e edade, 

mocidade e paixão. É também, simplesmente soledade, solidão. Solidão de quem passa 

fulgurantemente, dona e senhora, pelas cento e cinqüenta e uma páginas de um romance, 

sem encontrar quem a compreenda. A quem teria amado verdadeiramente? A Lucio ou a 

Dagoberto? Aos dois? A Nenhum? 1209  

Personagem marcante no romance rouba a cena em 1976, se sobrepõe a trama 

ressurgindo sob o olhar de Paulo Thiago, Soledade inspirado na estética do cinema novo de 

Glauber Rocha e Walter Lima Jr, desloca o simulacro de sua gênese, emergindo como um 

elemento cultural de contestação ideológico da ditadura militar em idos do governo Geisel. 

Seria improvável que uma obra cinematográfica de tamanha repercussão como Soledade 

não fosse influenciada pelo contexto político da ditadura militar, que embora estivesse num 

                                                        
1207 Doutorando no Programa de Pós-graduação em História Social na FFLCH/USP. Licenciado em História e 

Mestre em Ciências Sociais pela UFCG. Tem experiência nas áreas de História, Sociologia, Antropologia e 

Educação. Desenvolve pesquisas no campo dos estudos de gênero, cultura-popula-nordestina, 

correspondências, modernismo e regionalismo-tradicionalista-nordestino, com ênfase na obra de Luís da 

Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Joaquim Inojosa, José Américo de Almeida e Gilberto Freyre. Atuou como 

professor do ensino superior em instituições tais como: UVA/UNAVIDA; UNIP- Campina Grande e 

FACISA/FCM/CESED. Atualmente exerce a função de tutor a distância junto ao curso de graduação em História/ 

Licenciatura na disciplina Teoria da História (SEDIS/UFRN). E-mail: giuseppedeoliveira@ig.com.br 
1208 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira. Introdução: M. Cavalcanti Proença; Ilustrações: Poty. – 37ª Ed. Com 

texto revisto da edição crítica 9ª Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004. 
1209 PROENÇA, M. Cavalcanti. A Bagaceira. In: ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. XXIV-LI 
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período próximo à abertura, ainda tinha como constante a repressão, a censura e as 

perseguições, ambiente no qual as iniciativas à la cinema novo não encontravam espaço 1210. 

Soledade (1976) 1211 inicia-se fazendo alusão à conclusão do romance a’ Bagaceira, “Sombras 

Redivivas” 1212, propõe um devir possível retratado no estado da Paraíba, em 1938, através 

de desdobramentos hipotéticos da narrativa original, os personagens (Lúcio, Maria da Graça, 

Pirunga e Valentim) rememoram a chegada dos retirantes no engenho Marzagão; e de 

Soledade, que despertou a paixão dos homens e o ciúme entre pai e filho, distanciados ainda 

por suas divergências políticas.  Entre essas lembranças e o instante vivido, os fantasmas da 

seca – Soledade e Pirunga -, voltam redivivos com um bando de cangaceiros, que de forma 

escatológica: põe fogo nos canaviais, para vingar a honra da sertaneja deflorada pelo senhor 

de engenho.  

Todo o desenrolar da trama, volta aos primórdios do romance, aos temas originais 

provenientes dos capítulos da Bagaceira de José Américo de Almeida: A chegada dos 

retirantes; Lúcio se apaixona por Soledade; O Retrato; A Cicatriz; Carlota; a morte do Feitor 

– Manuel Broca, prisão de Valentim; Pai e Filho; Morte do senhor de engenho; fuga de 

Pirunga e Soledade para o sertão; o julgamento e o retorno de Soledade (momento da trama 

em que o enredo do romance e a película divergem quanto à representação da personagem 

a velha carcomida pela seca x o retorno da cangaceira vingativa).  

Paulo Thiago, diretor e roteirista da película, em meio a uma licença poética, inter-

relaciona narrativa literária (o romance A Bagaceira) com dados historiográficos da Morte 

de João Pessoa e da Revolução de 30 na Paraíba. Na trama do filme, no momento em que 

Lucio, acompanhado de seu tio, e por seus colegas bacharéis (personagens inexistentes na 

obra) em uma confeitaria da capital paraibana, é informado por um terceiro personagem 

                                                        
1210 CORRÊA, Amélia Siegel; TROVÃO, Ana Carolina Rubini. Dona Flor e seus dois maridos: notas a respeito das 

representações de gênero no cinema brasileira. In: Mulheres, homens, olhares e cenas. Miriam Adelman...[et al.] 

(orgs.). – Curitiba: Ed. UFPR, 2011, p. 27-28. 
1211 SOLEDADE, Direção: Paulo Thiago. Intérpretes: Rejane Mdeiros, Ney Sant’ana, Jofre Soares, Nelson Xavier, 

Maurício do Vale e grande elenco. Brasil, 1976, 82 minutos. 
1212 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. 135-142.  
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vindo direto de Recife; da morte de João Pessoa, nesse momento, recortes de jornais e fotos 

históricas do velório e enterro, são postos em cena. Embora esses fatos se tornem muito 

atrativos no enredo do filme, dando ênfase ao processo de transformações sociais que se 

pretende ilustrar, não são fatos verossímeis, pois, o romance foi publicado em 1928, 

contudo, José Américo de Almeida esteve presente ativamente na Revolução de 1930 e 

posteriormente registrou em livro de memórias os acontecimentos que marcaram 

profundamente a sua vida. 

Para José Américo, a cidade de Recife se constituía para João Pessoa como um foco 

perigoso. Lá se achava, entre outros inimigos, o Dr. João Duarte Dantas, o mais rancoroso. 

Apresentou-o como um homem de gênio forte, capaz de todas as reações. Lembrava o dia 

em que João Dantas lhe falou, com uma decisão tremenda, em invadir o escritório de João 

Pessoa e resolver o caso a bala se fosse o caso. Outros fatos posteriormente vieram a agravar 

a animosidade existente entre ele e João Pessoa, a quem passara um telegrama insultuoso 

que o jornal do governo revidara. Almeida afirmou por fim, que Dantas “tivera ainda a casa, 

insensatamente, varejada, sendo revistado o seu arquivo e apreendida a correspondência 

íntima que foi divulgada, com escândalo. Ausente em Piancó, no centro de operações, a mais 

de 300 quilômetros, não pude evitar tal desatino” 1213. 

Esta conotação de crime passional presente nos argumentos de Zé Américo 

corroborou com a argumentação do roteiro do filme Parahyba Mulher Macho (1983), de 

Tizuka Yamazaki 1214. O filme constrói uma narrativa sobre a vida da poetisa e professora 

paraibana Anayde Beiriz, cuja vida e morte entrelaçam-se com os eventos ocorridos na 

Paraíba durante a chamada Revolução de 1930. 

Considerada por muitos uma mulher ousada para sua época, Anayde Beiriz foi, 

através da narrativa do filme alçada a condição de ícone do início do movimento feminista 

                                                        
1213 ALMEIDA, José Américo. O ano do Négo. 3ª ed. – João Pessoa: Fund. Casa de José Américo/Pbgás, 2005, 

p. 167. 
1214 PARAHYBA, Mulher Macho. Direção: Tizuka Yamazaki. Intérpretes: Tânia Alves, Cláudio Marzo, Walmor 

Chagas, Grande Otelo e grande elenco. Brasil, 1983. 83 minutos. 
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no Brasil, que justamente na década de oitenta experimentava uma fase de ampliação de 

seus debates e lutas. Parahyba Mulher Macho, em particular, veio a acentuar esta marca 

investindo na imagem de uma Anayde sensual; com ideias e práticas liberais sobre o sexo e 

amor, audaz nas suas atividades profissionais e artísticas, defensora do voto, e do trabalho 

feminino, embora pouco envolvida com as questões político-partidárias que agitavam o país 

na época, em especial a Paraíba, e que ironicamente, vieram a ter um impacto decisivo sobre 

a sua breve existência. 

Sendo uma obra que tem seu tempo e espaço, o filme reflete questões caras a 

determinados grupos de sua contemporaneidade, como a desigualdade das relações entre 

homens e mulheres, os limites profissionais impostos a estas e, sobretudo, os limites em 

torno da vivência amorosa e sexual. Como uma criação do início dos anos 80, com os 

sentidos ainda marcados pela ditadura militar no Brasil, pelas análises feitas a partir da 

correlação de forças entre dominantes e dominados – visão até então predominante na 

produção intelectual brasileira –; a personagem Anayde não deixou de ser constituída com 

traços heroicizantes, ao mesmo tempo em que não conseguiu escapar do lugar de 

vitimização, onde costumeiramente se inscreviam as mulheres 1215.  

Desse modo, não podemos tomar Soledade (1976) exatamente como uma transcrição 

literal do romance, nem muito menos como um documento histórico fiel da revolução de 

1930; mas sim, como recriação, reinterpretação, reinvenção de um jovem artista que em 

finais dos anos de 1970, viu o Brasil, em especial o Nordeste, ainda extremamente arcaico e 

oligárquico tal qual o Brasil em finais do século XIX e inicio do século XX.  

O capítulo intitulado “A cicatriz” é apologeticamente, uma súmula da moral sertaneja, 

centrada basicamente no machismo de seus homens e na pureza inviolável de suas 

mulheres. Lúcio ouve atento o pai de Soledade contar a uma roda de brejeiros o castigo de 

                                                        
1215 ABRANTES, Alômia. ‘Carne da palavra, carne do silêncio’: tecendo um corpo para Anayde Beiriz. In: Gênero 

em questão: ensaios de literatura e outros discursos. Antônio de Pádua Dias da Silva (org.) – Campina Grande: 

EDUEPB, 2007, p. 270-276. 
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morte que ele infligira a um amigo íntimo, sedutor de uma moça donzela. Em nome do 

código de honra sertanejo, Valentim, que nesse momento assume uma das vozes narrativas, 

representa-se um herói justiceiro. Seu ponto de vista serve de admiração aos brejeiros. O 

crime de morte legitima-se mediante as circunstâncias e o criminoso torna-se lenda no 

plano ficcional. Lúcio, após ouvir o caso contado, sai monologando com seus botões: “– 

Reservas da dignidade antiga. Solidificação da família! Tesouro das virtudes primitivas!...” 1216  

A sociedade nordestina, presente na narrativa da Bagaceira, é uma sociedade de 

homens, de machos. Como macho, não pode ser covarde, para não ser rebaixado 

socialmente. O Nordeste é uma sociedade onde, a coragem, o destemor e a valentia pessoal 

ainda influenciariam no status social dos indivíduos, no respeito que estes teriam do grupo, 

daí a necessidade permanente de provar sua masculinidade, sua macheza, através da 

realização de atos ditos de coragem, embora a fragilidade e a necessidade de constante 

afirmação sejam características da própria identidade masculina, já que o homem não 

menstrua ou pare, o que torna a sua identidade menos facilmente dedutível da natureza. A 

dominação masculina é vista na obra de José Américo de Almeida como algo natural; que 

nasceria da fragilidade da mulher de sua defesa e da defesa de sua honra, numa sociedade 

onde a disputa entre os machos pelas fêmeas parece ser muito acirrada 1217: 

 

- Eu já era frangote e doido por uma estrepolia. Quincão não ficava atrás: 

fazia perna comigo. Quando ele precisava dar um ensino, era só me avisar e 

eu não fazia por menos. Era um bicho cutuba. Era homem pra se ver. Brigava 

com um, com trinta, com uma tropa inteira. Nunca mentiu fogo. 

Eu abria os olhos dele: ‘Companheiro, você pode se esp’ritar, conta sempre 

comigo; mas, não bula com moça donzela, senão encontra toco’. 

                                                        
1216 D’ANDREA, Moema Selma. Entre o Engenho e a Bagaceira: entre o brejo e o sertão. In:_______. A Tradição 

Re(des)coberta: o pensamento de Gilberto Freyre no contexto das manifestações culturais e literárias nordestinas. 

2ª. Ed. Revista e ampliada. Campinas, SP: EDUNICAMP, 2010, p. 193; ALMEIDA, José Américo de. A 

Bagaceira...Op. Cit. p. 42.  
1217 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Quem é mole não se mete: violência e masculinidade como elementos 

constitutivos da imagem do nordestino. In:_________. Nos Destinos de Fronteira: história, espaços e identidade 

regional. – Recife: Bagaço, 2008, p. 300-301; BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Trad. Maria Helena 

Kuhner. – 3ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 20. 
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(...) 

- Mas, por mal dos meus pecados, um dia, correu que Quincão tinha tirado 

a neta de Brandão de Batalaia 1218. 

 

A mulher é figurada pelo discurso de Zé Américo como um ser frágil, dependente do 

homem, um ser para ser protegido e orientado pelas figuras masculinas de sua família. A 

mulher desonrada, estuprada ou mesmo perseguida por um homem ruim, sem caráter, de 

má índole; precisa ser defendida; recorrer à salvação de outro homem que, para vingar a 

desonra ou proteger a mulher contra o “facínora”, pratica violências semelhantes às 

praticadas por eles. Admite-se a violência desde que esta se faça em nome da defesa da 

ordem social, dos códigos sociais que teriam sido violados. A violência faz parte, aí, da 

própria afirmação de certo código de moralidade, da própria afirmação de uma ordem social 

regida por homens, que têm entre seus deveres, a proteção das mulheres, a defesa da honra 

destas, pois a honra feminina é a base da honra da própria família e dos homens que a elas 

se ligam 1219:  

 

- Como de fato, a derrota estava feita. Cheguei-me e indaguei: ‘Que é que 

vossemecê manda?’ Ele respondeu que só queria era morrer. Eu ajuntei: ‘E 

por que não quer matar?...’ Foi atrás da porta, pegou lazarina e a espingarda 

caiu-lhe em cima dos pés. Tremia muito porque tinha envelhecido outro 

tanto do dia para noite. Eu agarrei a arma e – pum! – não quebrou o catolé. 

Dei um tiro no morcego que estava dependurado na cumeeira e o velho nem 

pestanejou. Então, perguntei: ‘Vossemecê quer ver sua neta no bom 

caminho?’ 

- Era sua aparentada? – inquiriu o feitor. 

- Nem parente, nem aderente. Mas a moça não tinha ninguém por ela 1220. 

 

Quincão, ao se apossar do corpo da neta do Brandão da Batalaia, homem que pela 

velhice, não poderia, fazer a justiça devida, deixou o velho homem desolado, desejando a 

                                                        
1218 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. 38-39. 
1219 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Quem é mole não se mete...Op. cit., p. 301-302. 
1220 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. 39. 
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própria morte. Estas situações, quando não podiam ser vingadas por alguém com maior 

poder, a quem estes recorriam. A família que não vingasse estas atitudes ficava desonrada 

e era vítima do desprezo dos circundantes. Entre estes agentes da vingança, se destaca 

Valentim, como uma espécie de protetor dos fracos e oprimidos do sertão. Na verdade, o 

discurso literário em análise, parece funcionar, nestes momentos, como uma vingança 

imaginária; mas não pairam no ar, desligados da realidade, estas imagens formam 

subjetividades, elas terminam por se encarnar em atitudes e elas próprias são possíveis 

porque figuram práticas sociais concretas 1221. 

Estas narrativas reforça o modelo masculino, como valentão, o homem brigão, que 

se afirma homem à medida que é capaz de demonstrar força física e vencer disputas com 

outros homens, seja disputando mulheres e as protegendo contra agressões masculinas, 

seja se defendendo de possíveis humilhações, injustiças ou desonras impostas por outros 

homens, da mesma classe social ou não:  

 

E Valentim findou: 

- Agora: no outro dia, foi encontrado o cadáver engalhado num pé de pau. 

Não tinha venta, nem beiço, nem olhos, nem nada... A honra da moça estava 

vingada pelos peixes. 

- Pelos peixes, não: por um homem que sabe defender a honra dos outros, 

quanto mais a sua – retrucou Lúcio. 

- Esse é homem até debaixo d’água – disse o feitor, usando de uma expressão 

popular 1222. 

 

Percebe-se que esse enunciado, ao associar masculinidade, nordestinidade e 

violência; ao contrário do que se possa pensar, nem ficou no passado, na história, nem paira 

sobre o real, como imagens que nada teriam a ver com a realidade. Esta história, recuperada 

por este conjunto de imagens e enunciados, tem incidência sobre o presente, faz parte dele, 

produzindo subjetividades, servindo de modelos para práticas, produzindo um saber a 

                                                        
1221 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Quem é mole não se mete...Op. cit., p. 303-304. 
1222 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. 42. 



 

1363 

 

respeito do ser homem e do ser mulher que participam das relações de gênero neste 

momento 1223. 

Neste momento do artigo, voltamos a um aspecto mencionado anteriormente: ao 

que se percebe, mesmo com as alterações feitas na estória da Bagaceira através do roteiro 

da película; a estrutura da narrativa mantém-se fiel ao discurso literário de José Américo de 

Almeida. Todavia, o retorno de Soledade, trata-se de um dos momentos da trama, em que 

o enredo do romance e a película divergem quanto à representação da personagem, no 

primeiro, Soledade, volta ao Marzagão, velha carcomida pela seca e com um filho (irmão de 

Lúcio); já no filme o retorno da personagem ocorre como uma cangaceira vingativa.  

Como podemos perceber ao longo da análise, o romancista toma partido do sertão, 

mitologizando a resistência física e a fortaleza moral do povo sertanejo, Soledade, que 

transgride os códigos de honra impostos à mulher sertaneja, é punida no desfecho narrativo. 

Como metáfora humana do fenômeno cíclico das estiagens, ressurgindo nas páginas finais 

como 1224: 

 

todos os gravames da seca. Não conservava, sequer, aquele acento de beleza 

murcha da primeira aparição romântica. As olheiras funéreas alastravam-se 

como máscara violácea de todo o rosto. Encrespava-se a pele enegrecida nas 

longas ossaturas. E trazia as faces tão encovadas que parecia ter três bocas. 

(...) Lúcio compreendeu como a beleza era pérfida 1225. 

 

A única mulher, além de Soledade, presente na narrativa do romance e representada 

com altivez na película foi Carlota. No romance, Dagoberto, ao tratar deste caso com Lúcio, 

na tentativa de dissuadi-lo de sua paixão por Soledade, conta que Carlota havia chegado à 

região “na tira”; mas, com pouco, estava feita uma senhora dona. Vivia como uma princesa 

na roda das famílias. Bastava ser espingarda do chefe, um homem de poder e dinheiro que 

                                                        
1223 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. Quem é mole não se mete...Op. cit., p. 309. 
1224 D’ANDREA, Moema Selma. Entre o Engenho e a Bagaceira...Op. cit., p. 193. 
1225 ALMEIDA, José Américo de. A Bagaceira...Op. Cit. p. 141. 
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mandava em toda a redondeza. Afirmando ainda, que “a mulher parecia que tinha trazido 

todo o cangaço do sertão e o fogaréu da seca debaixo da saia. O fim foi aquela derrota! Ela 

mandou matar um deputado geral – o dr. Trajano Chacon. A política virou. E nem lhe conto: 

morreu Beiju enforcado; foi gente  pra Fernando. Os maiorais da terra...Ela também”, 

demonstrando por fim, que “sertaneja, quando é boa, é boa; mas, também, quando 

desencabeça!”... “Areia nunca mais se levantou!” Pressentiam-se as fatalidades de Carlota 

que tal qual Helena de Tróia, era uma destruidora de cidades 1226. 

No filme, vemos que esta passagem do romance, é recriada, e mais uma fez, volta à 

tona na narrativa, a questão da honra feminina. Dessa vez, não é nenhum homem, que vem 

cobrar os espólios de sua pureza, mas ela própria, em trajes masculinizados, de arma em 

punho, comandando seus capangas, assassina seu algoz, o deputado Trajano Chacon. Neste 

ponto, e no momento de conclusão da película, Soledade ressurge de forma parecida no 

comando de seus cabras, para se vingar, para cobrar o que era seu de direito, para por fim 

a opressão do senhor de engenho, do usineiro.  Vemos repetir nestes aspectos, um elemento 

comum no romanceiro nordestino; onde personagens femininas masculinizadas, as 

mulheres-machos, que têm valor e são admiradas por atuarem como se fossem homens, de 

Luzia-Homem a Maria Moura 1227, as mulheres nesta região de natureza e sociedade hostil 

parecem só ocupar a cena pública, serem sujeitos de sua própria história, assumindo o lugar 

do masculino 1228. 

Como se pode ver, apesar do tempo que separa nossas protagonistas, e de, ao final 

do século XX, termos a construção de uma “mulher-macho” que faz a si mesma, que não 

apenas se protege dos homens, mas que os comanda, experimentando sobre eles um tipo 

de domínio, não temendo experimentar o sexo e o amor. Soledade, como Carlota, sendo 

                                                        
1226 Idem, Ibidem, p. 78-79 
1227 Ver OLIMPIO, Domingos. Luzia Homem. São Paulo: Ed. Moderna, 1993; QUEIROZ, Rachel de. Memorial de 

Maria Moura. 15ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2004. 
1228 ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. No Ceará tem disso não? Homossexualidade e nordestinidade ou a 

história dos homens tristes. In:_________. Nos Destinos de Fronteira: história, espaços e identidade regional. – 

Recife: Bagaço, 2008, p. 466-467; BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina... Op. Cit., p. 74-79. 
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um duplo, tendo um corpo marcado pela ambiguidade, não tem um lugar estabelecido na 

ordem heterossexual. Imagens como estas, ricas de significados, são agenciadas e 

agenciadoras de sentidos, tanto em uma como outra narrativa (romance e película); as 

personagens, enquanto mulheres masculinizadas sejam exceções - e ali também 

experimentem as vicissitudes de sua diferença no jogo das produções discursivas sobre a 

região - acabam tornando-se uma marca generalizante, com a qual se tem marcado os 

corpos das mulheres e dos homens do Nordeste 1229. 

Os estudos e a crítica feminista do cinema têm colocado desde os anos 1970; diversas 

perguntas sobre o lugar da narrativa fílmica na constituição de outro olhar, de outra imagem 

e outra figuração dos sujeitos, para além do cinema como tecnologia de sujeição e de 

subordinação de gênero. É proposto, portanto, uma ruptura com os regimes de prazer visual, 

em que a mulher é objeto do “olhar masculino” 1230.  

Essa construção imagética de Soledade como meiga, gentil, aparentemente frágil e 

cordata, essa mulher se torna, quando instigada, forte, destemida, batalhadora e 

sexualmente liberada. A dupla visão do feminino que transita entre elementos significantes 

reconhecidos pela grande massa de espectadores, como “masculinos” e “femininos” nada 

mais faz a não ser ressaltar a sexualidade e o poder de sedução, uma vez que se referencia 

a mulher fálica, em outros termos, à mulher que mesmo feminina possui atributos 

masculinos. Trata-se de um estereótipo masculinista, pois implica num certo recorte de 

gênero, raça e classe que vincula à carência de condições de sobrevivência, à força 

transformadora que desperta características “masculinas” nessas representações do 

                                                        
1229 ABRANTES, Alômia. Um corpo duplo: Literatura e História na pele da “mulher-macho”. In: GARCIA, Loreley 

Gomes; LEON, Adriano de. (orgs). Abrindo a caixa de Pandora: ensaios sobre gênero e sexualidade. – Olinda: 

Livro Rápido, 2008, p. 47. 
1230 DOREA, Amélia Siegel; MALUF, Sônia Weidner. A dona da história: trajetória de Elizabeth em Cabra marcado 

para morrer. In: In: Mulheres, homens, olhares e cenas. Miriam Adelman...[et al.] (orgs.). – Curitiba: Ed. UFPR, 

2011, p. 41. 
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feminino nordestino e brasileiro, demonstradas aqui por intermédio da película em análise 

1231. 
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INFLUÊNCIA CAUSADA PELOS BEATLES NA DÉCADA DE 1960 – UM 

ESTILO QUE SE PROPAGA ATÉ OS DIAS DE HOJE 
 

Simário Syllas Silva Tavares 

Francineide Pereira de Medeiros1232 

 

INTRODUÇÃO 

Vale salientar que a ideia principal a ser tratada neste trabalho não é apresentar a 

história dos Beatles por si só, mas sim mostrar os diversos tipos de influências que estes 

causaram no seio da sociedade da década de 1960. Como também fazer uma espécie de 

ponte com os dias atuais, para que fique expresso que tais influências foram tão fortes nesse 

período que romperam o tempo e se propagaram até os dias de hoje. 

A época em que os Garotos de Liverpool (como eram conhecidos na década de 

1960) obtiveram a fama e o sucesso que se espalharam por todos os lugares, o mundo 

estava atravessando por um momento crucial na História. Foi um período de transformações 

nos campos culturais, sociais e políticos. Na década de 1960, Estados Unidos e a antiga União 

Soviética dividiam o mundo em duas partes, capitalismo e socialismo, gerando conflitos em 

diversos lugares do mundo. 

Vários movimentos, revoltas e revoluções que acorreram na década de 1960, 

serviram como uma porta de saída do estilo “politicamente correto” em que os jovens da 

época se enquadravam, tornando-os assíduos em questões políticas, principalmente. Estes 

jovens, geralmente estudantes de classe rica, mudaram a forma de como as pessoas se 

posicionavam diante de vários temas essenciais para o convívio em sociedade e que eram 

tratados com descriminação (como os negros e as mulheres). 

Em todos esses movimentos da década de 1960, a música dos Beatles estava 

presente de forma assídua, pois suas letras abordavam temas ligados a Paz, Amor e ao 

                                                        
1232 Graduandos em História pela UFRN. E-mails: syllas.rcc@gmail.com e frannci_music@yahoo.com.br. 



 

1369 

 

convívio entre as pessoas, ou seja, em um mundo onde a guerra era algo comum a música 

dos Beatles servia como uma espécie de curativo para as feridas que esta deixava. Da mesma 

forma que servia de inspiração para os movimentos que buscavam mudanças no estilo de 

vida e na forma de pensar da população da época. 

 

AS INFLUÊNCIAS NA DÉCADA DE 1960 

Um dos movimentos em que a música dos Garotos de Liverpool exerceu grande 

influência foi no Movimento Hippie. O Movimento Hippie, como era chamado o seguimento 

que fazia total combate à violência, foi um movimento de caráter coletivo e que se inseria 

na contracultura da década de 1960. O principal lema desse movimento foi “Paz e Amor” ou 

então “Faça Amor, Não Faça Guerra”, oferecendo à sociedade uma opção para que se 

acabasse com os conflitos que assombravam o mundo naquela época, destacando que o 

que mais vale é a paz entre as pessoas e o amor, deixando claro que a guerra era algo sem 

o menor sentido. 

Os Beatles não admitiram em momento algum que eram hippies, nunca declararam 

oficialmente que eram adeptos desse movimento. Porém, várias de suas canções trazem em 

suas letras os mesmos ideais defendidos pelo Movimento Hippie, como é o caso da música 

All You Need Is Love, onde fala que “Tudo que você precisa é de amor, amor. O amor é tudo 

que você precisa”. Essa e outras músicas dos Beatles influenciaram diretamente no 

comportamento e nas atitudes dos adeptos e simpatizantes do Movimento Hippie, na 

década de 1960. 

O nome “Beatles” pode ter vindo da “Geração Beat”, que no final da década de 1950 

e início da década de 1960 se destacaram como um movimento cultural, que se desprendiam 

dos padrões que a sociedade da época julgava essencial para a vida em conjunto. O 

Movimento Hippie veio da Geração Beat, deixando cada vez mais evidente a relação dos 

Beatles com os ideais hippies.  
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Outro campo em que os Beatles exerceram forte influência, sendo esta se 

propagando até os dias de hoje, mesmo que de forma bem menos intensa, foi o da moda. 

Tudo o que os Garotos de Liverpool vestiam ou usavam, na década de 1960, virava moda. 

Pode se dizer que este campo foi um dos que mais sofreram suas influências. 

No início da carreira dos Beatles, as botas e as jaquetas de couro, que era comum 

no visual das bandas de rock no final da década de 1950, faziam parte do estilo da banda. 

Nessa época, o sucesso ainda não havia entrado na vida deles e a influência destes ainda 

era quase imperceptível, pois era uma banda comum como as diversas bandas de rock que 

existiam no cenário musical da Inglaterra. 

Com a chegada do empresário musical britânico Brian Epstein, o guarda-roupa dos 

Beatles não foi mais o mesmo. As botas e as jaquetas de couro foram trocadas por ternos e 

gravatas, dando a banda um visual mais “certinho” e mais bem visto. Brian foi um divisor de 

águas na carreira dos Beatles. Ele consegue que os Beatles gravem seu primeiro single: Love 

Me Do. Com essa música tocando nas rádios, a fama começou a aparecer. Com a fama 

vieram os shows, com os shows vieram as influências. Quem era influenciado agora 

influencia. Antes, os Beatles sofriam influências das bandas de rock norte-americanas, depois 

de Love Me Do e durante a fama eles se tornaram influentes. 

Os Beatles influenciaram o modo de se vestir dos rapazes da época, fazendo com 

que o terno e gravata fossem a peça de roupa mais utilizada entre estes. Tudo isso porque 

queriam ser como seus novos ídolos. A ideia de se vestir igual aos Beatles era uma forma de 

atrair mais fácil as garotas, pois elas eram loucas pelos Garotos de Liverpool. 

Outro elemento que os fãs copiavam eram os cabelos dos Beatles. Esse penteado 

foi bastante comum na década de 1960. Todos os rapazes queriam ter a “cabeleira de 

Liverpool”. Inclusive, podemos observar nos dias de hoje que esse visual beatle não 

desapareceu. 

O estilo “certinho” imposto por Brian Epstein, que foi algo crucial para dar uma 

imagem politicamente correta para a banda e assim alavancar seu sucesso, começou a 
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mudar no ano de 1965. O estilo dentro do padrão estético social estava sendo deixado de 

lado, dando espaço a um novo modo de pensar, de se comportar e de se vestir. A adesão 

de elementos da cultura oriental foi o pontapé para essa mudança. E os fãs mudaram com 

a banda. A influência que os Beatles exerciam era tão notória, que os fãs aderiam as 

mudanças que seus quatro ídolos adotavam. 

 

Assim que a banda começou a cantar as delícias da filosofia oriental, 

aumentou o afluxo de jovens turistas americanos e europeus aos países da 

Ásia. O fenômeno, porém, não agradou aos orientais. Naquele mesmo ano, 

o governo tailandês proibiu as companhias aéreas que serviam ao país de 

admitirem em seus aviões pessoas com “os cabelos do tipo Beatle ou 

vestimentas hippies”. (Acervo Digital Veja – 17/12/2009 – 16h21min. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/beatles-

banda-reinventou-pop-anos-60) 

 

Os elementos da cultura oriental marcaram a fase psicodélica dos Beatles, onde 

estes introduziram em suas músicas efeitos diferentes dos que normalmente se utilizava na 

época. O objetivo principal era proporcionar uma viagem alucinógena através da música. O 

álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi a entrada da banda no campo do rock 

psicodélico. Nesse período, eles aboliram de vez o estilo politicamente correto dos ternos e 

gravatas, aderindo a roupas coloridas e bem diferentes aos padrões de moda. Tal álbum 

citado foi bastante não agradou, a priori, à critica e nem a muitos fãs. Não somente pelo 

álbum por si só, mas pela mudança de estilo da banda. 

Esse período, que teve início em 1967 com o lançamento do álbum Sgt. Pepper’s, 

ficou marcado pelo envolvimento da banda com drogas alucinógenas. Muitas autoridades 

atribuíram aos Beatles a culpa do aumento no consumo de drogas, já que eles exerciam 

grande influência a jovens de todo o mundo, principalmente na Inglaterra e nos Estados 

Unidos. Muitos fabricantes de drogas investiram bastante no negócio, pois viram que o 

mesmo dava muitos resultados, já que “A Maior Banda de Todos os Tempos” estava dando 

vez a esse tipo de consumo. E é claro que muitos países, como a antiga União Soviética 
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durante a Guerra Fria, proibiram que a música dos Beatles fosse tocada em seu território, 

pois os líderes desses países alegavam que estas incentivavam as pessoas ao consumo de 

drogas. 

 

Em 2004, Paul McCartney admitiu que os membros dos Beatles consumiram 

diversas substâncias narcóticas e que, mais além, experiências alucinógenas 

influenciaram boa parte de seu repertório musical. Segundo o baixista e 

vocalista, Got To Get You Into My Life tratava de maconha e Day Tripper fazia 

alusão ao consumo de ácido. A mais célebre das composições narcóticas dos 

Beatles teria sido Lucy In The Sky With Diamonds, que faz referência ao LSD. 

(Fillipe Mauro - São Paulo - 25/06/2012 - 19h53. Disponível em:  

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/22674/beatles+sao+culpa

dos+pelo+aumento+do+consumo+de+drogas+diz+agencia+russa+antina

rcoticos.shtml)  

 

As influências que o álbum Sgt. Pepper’s proporcionaram não se resumiu somente 

a drogas e psicodelia. Este foi o primeiro a conter fotos e letras das músicas que compunham 

o mesmo. Isso foi copiado pelas bandas da época, depois que atestaram que ideia era boa, 

e presenciamos isso até os dias de hoje. 

O estilo psicodélico dos Beatles durou pouco tempo. Com a morte de Brian Epstein, 

produtor da banda, os Beatles ficaram sem um norte, ficaram desamparados. O estilo 

psicodélico deu espaço para uma fase que ficou marcada por desentendimentos entre os 

integrantes, para total tristeza dos fãs. Em 1968, eles lançaram o The White Álbum, trazendo 

em suas canções letras românticas e nostálgicas. A morte de Epstein contribuiu para o início 

de uma fase em que acarretará no fim da banda, em 1970. 

Sem seu produtor musical, os Beatles lançaram no estúdio Abbey Road, Londres, 

um disco que trazia o mesmo nome do local de gravação. No início, não teve o apoio da 

crítica, mas depois veio a se tornar um dos mais famosos discos da história da música.  
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Capa do disco Abbey Road 

 

É quase impossível alguém não conhecer pelo menos a capa do disco e dizer que 

pertence aos Beatles só ao ver, pois na capa não há nome nenhum, só a foto dos quatro 

integrantes da banda atravessando a faixa de pedestre que fica de frente ao estúdio. Os 

Beatles eram tão famosos e tão influentes que não precisou colocar nenhuma palavra na 

capa para que este fizesse sucesso. 

A foto para capa do Abbey Road foi tirada no meio da rua que recebe o mesmo 

nome, ou seja, não foi retirado o que havia nela. Os carros, por exemplo. Um deles é um 

fusca de cor clara no canto esquerdo. Depois que o disco chegou nas mãos dos fãs, sua 

placa foi roubada várias vezes, fazendo o dono do mesmo colocá-lo em um leilão. Ele 

faturou uma quantia de 23 mil dólares. Quem quiser ver pessoalmente esse fusca é só ir ao 

museu da Volkswagen, na Alemanha. 

O fusca da capa do Abbey Road também foi fonte de sustentação de uma teoria 

que teve bastante força durante a década de 1960, a da suposta morte de Paul McCartney. 

Segundo essa “teoria da conspiração”, o verdadeiro Paul teria morrido em um acidente e 

sido substituído por um sósia, seus companheiros de banda não teriam assumido esse fato 

diretamente e oficialmente. Porém, teriam divulgado implicitamente em seus trabalhos, 

como na letra da música Come Together, onde John Lennon canta "one and one and one is 
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three" (Um e um e um são três). Esse trecho, segundo a teoria, se refere ao grupo que agora 

são apenas três. 

Para dar força a essa teoria, podemos observar as roupas que os Beatles usaram 

para atravessar a faixa de pedestre da Abbey Road e estampar uma das capas de discos mais 

famosa da história da música. Eles atariam usando roupas de uma procissão funerária, onde 

John seria o padre (está à frente e de Branco); logo atrás vem Ringo, que todo de preto 

representaria o agente funerário; Paul vem atrás de Ringo, vestindo um terno preto, com 

olhos fechados e descalço (isso é fato), representaria o morto; e por último vem George, 

com roupas comuns de um suposto coveiro. Tudo isso só dava força a teoria da morte de 

Paul, mas é claro que só passa de uma conspiração. Não tem nada que ateste sua veracidade. 

No canto direito aparece um homem, seu nome é Paul Cole. Era apenas um turista 

que estava passeando pelo lugar, ele só não imaginava que estaria estampado em umas das 

capas mais famosas da história da música. Paul faleceu em 2008. 

O disco Abbey Road foi o penúltimo disco lançado pelos Beatles, porém foi o último 

a ser gravado por eles juntos em estúdio. A faixa de pedestres da capa fica de frente ao 

estúdio e depois que os Beatles a tiraram do anonimato e a lançaram à luz, muitas bandas 

decidiram fazer o mesmo que eles. Como é o caso da banda Red Hot Chili Peppers em seu 

EP “The Abbey Road EP. Nessa capa, os integrantes da banda atravessam a faixa totalmente 

pelados, cobrindo apenas os órgãos genitais com meias. Até mesmo Paul McCartney voltou 

lá e tirou uma foto com um cachorro para colocar na capa do disco “Paul is Live”. 

O estúdio Abbey Road, que existe desde 1931, ficou muito famoso depois que os 

Beatles lançaram o Abbey Road. Muitas banda e artistas gravaram seus trabalhos no estúdio. 

Além dos Beatles, Pink Floyd, Duran Duran e Oasis usaram o mesmo local de gravação. 

Recentemente, a cantora Adele gravou o single “Skyfall”. Muitas trilhas de filmes famosos 

também foram gravadas no Mais Famoso Estúdio do Mundo, como a trilha sonora de todos 

os filmes de Star Wars. Hoje o Abbey Road ainda está na ativa e a rua de mesmo nome 

recebe turistas que não resistem em tirar uma foto na faixa de pedestre mais famosa do 
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mundo. Isso demonstra o quanto a influência que os Beatles proporcionaram não se 

prendeu somente à década de 1960. 

Como já foi dito, o Abbey Road foi o último disco que os Beatles gravaram juntos, 

pois estavam atravessando por momentos de discussões, depois da morte do produtor da 

banda, Brian Epstein. Paul McCartney ficou encarregado dos negócios da banda e queria 

que seu sogro fosse o empresário do quarteto, coisa que os outros três integrantes não 

concordaram. Isso favoreceu para que cada Beatle se dedicasse a projetos solos. "Os Beatles 

estão mortos desde o Álbum Branco. Cada faixa é uma faixa individual. Não há música beatle 

no LP", disse John Lennon em uma entrevista referente ao Abbey Road. Na capa do disco, 

podemos perceber que Paul está com o pé direito à frete, deferente de seus companheiros 

que estão com o pé esquerdo, mostrando um descompasso deste em relação os outros. 

 

Em 1971, McCartney entrou com uma ação na Justiça pedindo prestação de 

contas de todos os contratos entre os membros dos Beatles, o que 

representou oficialmente a dissolução do conjunto. Não parece casual que a 

banda tenha se desfeito em 1970: a dissolução dos Beatles foi o fim espiritual 

dos anos 60. "O sonho acabou", decretou Lennon. (Acervo Digital Veja – 

17/12/2009 – 16h21min. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/beatles-banda-reinventou-

pop-anos-60) 

 

AS INFLUÊNCIAS DEPOIS DO ROMPIMENTO DA BANDA 

Durante toda a década de 1960, os Beatles ditaram por meio de suas músicas formas 

de comportamentos e estilo de vida, por mais que não tenham assumido oficialmente a 

adesão de várias vertentes, como a cultura hippie. Mas essa influência não se prendeu a esse 

período e não deixou de existir com o término da banda, em 1970. 

Essas influências se espalharam por diversas áreas. Vários fãs, conservadores, 

radicais ou simpatizantes, inseriram um pouco de Beatles em suas áreas de trabalho. Um 

caso bastante famoso está no campo da Paleontologia, onde no ano de 1974, cientistas 

encontraram o mais antigo fóssil de Australopthecus já descoberto, datado de 3,2 milhões 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=122&pg=51
http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=89&pg=82%20%20
http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=89&pg=82%20%20
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de anos. No momento da descoberta mais importante do século, eles estavam ouvindo a 

canção Lucy In The Sky With Diamonds, dos Beatles. Decidiram colocar o nome de Lucy, por 

causa da música e por comprovarem que se tratava de uma fêmea. Hoje, o fóssil de Lucy se 

encontra no Museu Nacional da Etiópia. 

No campo da Astronomia, podemos citar a existência de uma cratera no planeta 

Mercúrio que recebeu o nome de John Lennon. No ano de 1983 e 1984, os cientistas Brian 

Skiff e Edward Bowell batizaram quatro asteróides encontrados por eles de “4147 Lennon”, 

“4148 McCartney”, “4149 Harrison” e “4150 Starr”. Outro asteróide, descoberto em 1998, foi 

batizado em homenagem a banda, com o nome de 8749 Beatles. Lucy In The Sky With 

Diamonds não só influenciou aos paleontólogos, em 1974, mas também aos cientistas que 

descobriram uma estrela composta de carbono cristalizado, localizada na constelação de 

Centaurus. “Como o diamante é também é feito dessa matéria, a estrela foi batizada com o 

nome da menina que vive no céu, Lucy”. (RESENDE, 2013, p. 212). 

Os Beatles também influenciaram várias outras áreas, até em simples coisas, como 

o nome de ruas nas mais famosas capitais do mundo. No Brasil, as cidades de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Curitiba também têm ruas com referência a Banda.  

Os Garotos de Liverpool também influenciaram o mundo da música. No início de 

sua carreira, a banda tocava em cima de três acordes simples com uma batida forte, mas 

isso mudou com a inserção de acordes dissonantes na música She Loves You, isso só era 

usado em composições de jazz. Esse foi um passo crucial para a utilização de acordes 

dissonantes no rock. Por não conseguirem atender a demanda de shows, os Beatles 

gravaram o primeiro videoclipe da história, a música foi Strawberry Fields Forever, também 

foram os primeiros tocar em um estádio.  

Ainda falando de música, os Beatles são recordistas em todo o mundo por ser a 

banda/artista que mais vendeu discos na história, havendo uma forte disputa com Elvis 

Presley pelo primeiro lugar. A banda também é bastante procurada nos sites de letras de 

músicas e nos de cifras, mantendo no site do cifraclub (www.cifraclub.com.br), o site mais 

http://www.cifraclub.com.br/
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completo de cifras do Brasil, uma posição estável dentro do top 20, os vinte artistas/bandas 

mais procurados no site. 

No Brasil, enquanto os Garotos de Liverpool estavam fazendo sucesso juntos na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, o país atravessava o período da Ditadura Militar. Apesar do 

fato de ter sido instalado uma política de censura, em 1967 o movimento denominado de 

Tropicália teve início, tendo como líderes Caetano Veloso e Gilberto Gil, tendo como objetivo 

uma mudança cultural. A guitarra e o rock dos Beatles foram influências nas músicas da 

tropicália. Raul Seixas, considerado o pai do rock brasileiro, citava John Lennon em seus 

trabalhos. 

Mas o movimento que mais ficou conhecido no Brasil por sofrer influência dos 

Beatles foi o da Jovem Guarda. O movimento da Jovem Guarda surgiu em meados da década 

de 1960 e as bandas e artistas que faziam parte seguiam o estilo dos Garotos de Liverpool, 

tanto em versões de músicas quanto no modo de pensar e de se vestir.  

 

A maioria das versões brasileiras de Beatles feitas nessa época falava de 

amor, mesmo que as originais não tivessem nada a ver com o assunto. Como 

“Sempre Vou te Amar”, de Marcio Greyck, que não tem lhufas a ver com 

“When I’m a Sixty Four” e os versos em português de Ob-la-di, de Ed Carlos. 

(RESENDE, 2013, p. 160) 

 

As músicas da Jovem Guarda mais famosas, que nada mais eram que versões dos 

Beatles, foram: Menina Linda (I Should Have Know Better); Meu Primeiro Amor (You’re 

Gonna Lose that Girl) e Feche os Olhos (All My Loving). 

As influências causadas pelos Beatles na década de 1960 foram tão fortes que se 

propagaram no tempo e se imortalizaram na história, podendo ser vistas muito fortemente 

nos dias de hoje. Se tivéssemos de colocá-las aqui, não caberia nos limites desse trabalho. 

Diante disso, as mencionadas aqui foram as que mais se destacaram e que tiveram um maior 

poder de influência, desde a década de 1960. 
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Portanto, podemos perceber que os Beatles não foi uma banda qualquer em uma 

época qualquer, mas eles entraram pra história como a banda mais influente e mais 

completa de todos os tempos, de forma que quando olhamos para os dias de hoje, 44 anos 

depois do fim da banda, percebemos o quanto os Beatles ainda estão vivos e influenciando 

as pessoas.  
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A LINGUAGEM MUSICAL COMO MEDIADORA CULTURAL NA 

CONSTRUÇÃO DOS SABERES HISTÓRICOS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
Suzete Morais Costa1233 

 

INTRODUÇÃO 

É inegável o relevante papel da educação para oportunizar condições de acesso e de 

ampliação da cidadania a partir de práticas educativas de sistematização dos conhecimentos 

produzidos e acumulados socialmente pela humanidade.  Estas práticas são formalizadas nas 

escolas, cuja função social é a produção de saberes gerais que possibilitam aos educandos 

apropriarem-se do patrimônio cultural historicamente elaborado pelos seus antepassados. 

A educação escolar é o instrumento impulsionador de transformação social, o qual deve 

oferecer aos indivíduos possibilidades de construção e socialização destes saberes, visto que os 

processos educativos que ocorrem nas escolas constituem-se em dinâmicas de socialização da 

cultura. 

 Nesta perspectiva, a escola, como instituição comprometida com a educação formal dos 

indivíduos da sociedade, tanto pode funcionar como reprodutora de normas e valores presentes 

na mesma, como pode apresentar-se como importante, se não fundamental, agente de 

transformação, uma vez que através do seu currículo e da ação daqueles que compõem o 

cotidiano escolar, o educando adquire conhecimentos que lhe possibilitarão compreender 

melhor o mundo onde vive e sua própria existência.  

Dessa forma, a educação escolar deve atuar de modo a contribuir para que o indivíduo se 

aproprie da condição de sujeito histórico, atuando de forma crítica e participativa, assumindo a 

posição de construtor de sua própria história e da história social da realidade de que faz parte. 

Nesse contexto, o ensino de História apresenta um diferencial no que se refere à formação 

para o exercício da cidadania plena, tendo em vista a sua grandiosa contribuição no currículo 

                                                        
1233 Mestranda em Ensino na Educação Básica pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, orientanda 

do Professor Dr.  Ailton Pereira Morila. 
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escolar como área do conhecimento responsável pelo estudo da humanidade e de toda sua 

produção cultural no decurso do tempo. 

Revisitando as práticas pedagógicas dos tempos atuais, pode-se observar que o ensino de 

História ainda está permeado de uma visão positivista e eurocêntrica, sendo baseado em 

práticas tradicionais, e muitas vezes tratando o conhecimento histórico numa perspectiva linear, 

evolutiva e descontextualizada. A Historiografia baseada na escola dos Annales redimensionou 

consideravelmente o campo do historiador, ampliando os seus objetos de estudo. A 

incorporação de novas linguagens pela História contribuiu para transformações teóricas, e 

consequentemente reinventou a prática do historiador. Isso reflete no ensino de História onde 

cada vez mais se faz necessário a renovação de métodos de ensino, utilizando diversos recursos. 

Nessa perspectiva, a linguagem musical aparece como uma aliada para se trabalhar a 

educação histórica, apresentando uma nova proposta didático-metodológica, que se 

fundamenta, principalmente, por identificar o aluno como sujeito da sua aprendizagem. Tal 

proposta prevê uma nova concepção de História que se abre para novos objetos, novos 

problemas, novas abordagens, se contrapondo ao uso exclusivo de documentos ditos oficiais, 

como únicas fontes de conhecimento histórico, os quais propõe um aprendizado que tem na 

memorização seu fim primordial. 

A motivação natural que a música proporciona, e a riqueza com que os compositores 

produzem suas obras, as situações e contextos que cantam e encantam indicam a possibilidade 

de se construir propostas e práticas de ensino que revitalizem a dinâmica das aulas, 

oportunizando o desenvolvimento da criticidade dos alunos e a se reconhecerem como sujeitos 

históricos. 

 

REDIMENSIONANDO O ENSINO DE HISTÓRIA 

Em se tratando de produção intelectual, no campo da historiografia, o aporte teórico mais 

significativo devido à sua inovação e notabilidade é, certamente, a contribuição dos pensadores 

dos Annales, proveniente da França do século XX. 
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Em 1929, com a revolução provocada pela Escola dos Annales, os conceitos de história 

total e interdisciplinaridade se destacaram, iniciando um processo de revisão dos rumos que a 

historiografia mundial vinha tomando. Neste sentido é fundamental ressaltar as contribuições 

desta nova corrente historiográfica à medida que a História passou a ser pensada e analisada 

criticamente a partir deste momento, pois através das contribuições de pensadores do núcleo 

central dos Annales, tais como Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, George Duby,  

Jacques Le Goff e Emmanuel Le Roy Ladurie, houve uma ampliação da atuação da história, 

abrindo uma gama de possibilidades acerca de sua escrita.  Dessa forma, Peter Burke aponta 

que: 

 

Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos Annales, 

incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da história por diversas 

áreas. O grupo ampliou o território da história, abrangendo áreas 

inesperadas do comportamento humano e a grupos sociais negligenciados 

pelos historiadores tradicionais. Essas extensões do território histórico estão 

vinculadas à descoberta de novas fontes e ao desenvolvimento de novos 

métodos para explorá-las. (BURKE, 1997, p. 126) 

 

Ainda nos tempos atuais, na historiografia e na concepção que se tem sobre o que é 

história, as compreensões e paradigmas propostos pelas mudanças no campo 

historiográfico contribuem significativamente para a construção escrita dos historiadores.   

O que se compreende na atualidade sobre o que é História e qual a sua função na 

sociedade é bastante diferente daquela entendida pela historiografia tradicional, embora 

alguns de seus resquícios ainda possam ser percebidos na sociedade. 

Assim pode-se afirmar que o ensino de História tem um papel fundamental à medida 

que é através desta ciência que o aluno desenvolve habilidades e competências que lhe 

permitirão assumir uma postura mais autônoma e crítica frente às realidades presentes na 

sociedade em que está inserido. Não que as demais áreas do currículo escolar não 

contribuam de maneira relevante. O que acontece é que é por meio do ensino de história 

que o aluno conhece os percursos e mecanismos que fundamentaram as relações sociais e 
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o mundo tal qual conhecemos hoje. A História sozinha não forma cidadãos críticos, porém 

ela é determinante na construção da leitura de mundo dos educandos. 

Nessa perspectiva é importante que o professor-historiador tenha a compreensão de 

que tudo tem historicidade, ou seja, todas as coisas e todas  as atividades humanas têm um 

sentido histórico, e que reconhecer esta historicidade significa agir em função do presente, 

buscando orientação para o futuro e deste modo ele estará contribuindo  não só para a 

formação crítica de seu aluno, mas para o processo de humanização do mesmo. Portanto: 

 

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir ferramentas de 

trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os germes do 

histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a 

diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar 

problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, 

procurando transformar, em cada aula de História, temas em problemáticas. 

(SCHMIDT, 2004, p. 57) 

 

Corroborando com tais ideias, numa perspectiva da História Cultural,  em seu texto 

Mitos, emblemas e sinais, Ginzburg aponta-nos um aporte interessante no sentido de se 

centrar nas entrelinhas dos textos para se compreender o todo de forma contextualizada: 

 

A proposta de um mérito todo interpretativo centrado sobre os resíduos, 

sobre os dados marginais, considerados reveladores. Desse modo, 

pormenores normalmente considerados sem importância, ou até triviais, 

‘baixos’, forneciam a chave para aceder aos produtos mais elevados do 

espírito humano (GINZBURG, 1989, p. 149-150) 

 

Objetivando auxiliar o educando na construção do pensamento crítico, é de 

fundamental importância que o professor-historiador atue de modo a possibilitar que os 

mesmos compreendam-se como sujeitos históricos, buscando propiciar condições para que 

alcancem a superação da visão de história enquanto ciência que estuda somente os fatos, 

acontecimentos e personagens do passado. Para tanto se faz necessário que o mesmo 

busque diferentes materiais e metodologias de ensino que superem a visão sempre parcial 
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que existe no livro didático, pois apesar de se constituírem em importante ferramenta de 

auxílio no trabalho do professor, não basta se basear o processo de ensino-aprendizagem 

exclusivamente neste material. 

O professor de história, utilizando-se da criatividade e da responsabilidade frente ao 

conhecimento, deve pautar sua atuação profissional na tarefa de demonstrar para seus 

alunos que existem diferentes versões históricas, e que o aluno é um agente histórico capaz 

de não só reproduzir os mecanismos presentes na sociedade, mas também de transformá-

los através da investigação e tomada de consciência quanto ao meio social do qual é parte 

integrante. 

Nessas condições, para Schmidt e Cainelli (2009, p. 34) “Ensinar História passa a ser, 

então, dar condições ao aluno para poder participar do processo de fazer o conhecimento 

histórico, de construí-lo”. 

A responsabilidade do professor de história não se esgota no trabalho pedagógico, 

pois o mesmo deve entender-se também como pesquisador, que não apenas transmite as 

informações contidas nos livros, mas, sobretudo, orienta e motiva o questionamento e a 

investigação dos conteúdos que as variadas fontes utilizadas apresentam, contribuindo, 

assim para a construção do conhecimento histórico dos seus alunos. 

 

A LINGUAGEM MUSICAL NO ENSINO DE HISTÓRIA 

É importante ressaltar que essa nova historiografia provocou uma profunda ruptura com 

a História Metódica, ampliando os limites da História como ciência, seus campos de pesquisa, 

suas fontes, indo além da fonte escrita, incorporando novos documentos e novos sujeitos à 

História.  Dessa forma, passou a haver uma necessidade de ampliação das reflexões teóricas e 

metodológicas, abrindo um leque de novos objetos incorporados à História. Tais como, 

trabalhos sobre o cotidiano, as mentalidades, o inconsciente, cinema, festas, fotografias, 

celebrações religiosas, músicas, dentre outros.  
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Na literatura pertinente à relação música/História percebe-se a relevância desta inovação 

didática, já que, conforme atesta Morila (2012, p.40) é significativo considerar que “Estudar a 

música não como objeto, mas utilizá-la como documento para se estudar uma sociedade é um 

campo consideravelmente recente na historiografia”. 

De acordo o pensamento de Moraes (2000), a música sempre acompanha a nossa vida, 

atingindo todas as classes sociais, inclusive as mais humildes. Segundo ele: 

 

Sons e ruídos estão impregnados no nosso cotidiano de tal forma que, na 

maioria das vezes, não tomamos consciência deles. Eles nos acompanham 

diariamente, como uma autêntica trilha sonora de nossas vidas, 

manifestando-se sem distinção nas experiências individuais ou coletivas. 

(MORAES, 2000, p. 204) 

 

Moraes (2000) aponta também que dentre as mais variadas formas musicais, a canção 

popular (verso e música), nas suas diversas variantes, é a que mais embala e acompanha as 

diferentes experiências humanas. Pelo fato de a maioria das pessoas serem leigas no código 

musical, criam uma percepção particular das canções que escutam em seu cotidiano, alcançando 

assim um grande poder de comunicação.  

Nessas condições, a música pode ser uma rica fonte histórica para entendermos 

determinadas realidades obscuras da cultura popular. Portanto, uma das premissas para 

compreendermos o papel da música na História, é nunca desvinculá-la dos movimentos 

históricos sociais e do contexto em que ela e o autor estão inseridos. 

A linguagem musical, por envolver ludicidade e pluralidade de sentidos, permite que 

haja em sala de aula uma interação entre professor e aluno, de modo a aproximá-los e a 

produzirem juntos, o senso crítico que deve ser despertado nos sujeitos que pensam, 

refletem e constroem a história.  

Desse modo, não se pode negligenciar esta ferramenta poderosa. Por isso, é 

importante que o professor de história procure estabelecer um espaço de diálogo em que 

seja possível vislumbrar os vários significados e o que há nas entrelinhas de uma 
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composição, bem como o conteúdo ideológico subjacente. O aluno, neste processo, não 

exerce papel passivo. Ele deve ser instigado a participar da discussão e levantar seus próprios 

questionamentos e conclusões, possibilitando assim a construção do conhecimento 

histórico. 

Segundo NAPOLITANO (2005): 

 

 A canção ocupa um lugar especial na produção cultural, em seus diversos 

matizes, ela tem o termômetro, caleidoscópio e espelho não só das 

mudanças sociais, mas, sobretudo das nossas sensibilidades coletivas mais 

profundas. (NAPOLITANO, 2005, p. 77) 

 

 Assim, a música pode contribuir para compreender melhor determinado período histórico, 

podendo ser utilizada como documento em sala de aula. Corroborando com esta proposição, 

aponta Abud (2005): 

 

As mudanças de paradigmas do conhecimento histórico acadêmico, a 

principal referência para a construção do conhecimento histórico-escolar, 

permitem que este também reelabore os seus próprios elementos de 

construção, ao relacioná-los na aula de história. (ABUD, 2005, p.2) 

 

Dessa forma, as fontes utilizadas para o conhecimento histórico acadêmico são 

direcionadas para serem também recursos didáticos auxiliando o educando na construção do 

seu conhecimento. A música como documento, portanto, pode ser utilizada em sala da aula, 

como uma forma mais dinâmica e prazerosa de ensino-aprendizagem permitindo que o 

educando também reelabore os seus próprios conhecimentos. 

Em outras palavras, compreende-se que a linguagem musical auxilia os educandos a 

elaborarem conceitos e dar significados a fatos históricos. A esse respeito, Abud (2005) continua 

contribuindo: 

 

As letras das canções se constituem em evidências, registros de 

acontecimentos a serem compreendidos pelos alunos em sua amplitude, ou 
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seja, em seu entendimento cronológico, na construção e ressignificação de 

conceitos próprios da área de História. Mais ainda, a utilização de tais 

documentos colabora na formação dos conceitos espontâneos dos alunos e 

na aproximação entre eles e o conhecimento científico. (ABUD, 2005, p.8) 

 

UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM O USO DA MÚSICA NO ENSINO DE  HISTÓRIA NO 

ENSINO MÉDIO 

A pesquisa ora apresentada teve como campo de investigação o Colégio Modelo Luís 

Eduardo Magalhães, situado no município de Itamaraju que está localizada no extremo sul da 

Bahia, a 780 km de Salvador, ocupando a quarta posição populacional da região com 67.128 

habitantes e, atualmente, possui o maior território do extremo sul baiano com 2.580 km². 

Emancipou-se em 05 de outubro de 1961, desmembrando-se  do município de Prado. Itamaraju 

também se destaca como o quarto maior centro comercial do extremo sul do Estado, tem na 

agricultura forte produção de cacau, café e banana, além de ser forte representante do estado 

na agropecuária.  

O Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, situado à Rua Irmãos Andrada, nº 1.635, Bairro 

Jaqueira de Itamaraju-Bahia, funciona nos três turnos desde sua fundação em 2006. Atende a 

filhos de funcionários públicos, comerciantes, autônomos, domésticos, trabalhadores rurais e da 

construção civil. Oferece Ensino Médio Regular e atualmente tem 685 educandos matriculados. 

O quadro funcional da unidade de ensino conta com uma diretora, três vice-diretores, uma 

secretária, auxiliares de serviços gerais e de secretaria e 28 docentes. É nessa instituição, 

pertencente à rede estadual de ensino da Bahia, que atuo como professora de História nas 

turmas de 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.  

Neste ensaio, será apresentada uma experiência pedagógica por mim desenvolvida no ano 

de 2014, nas turmas de 3ª série do Ensino Médio. Apesar de realizar vários trabalhos com música 

no ensino de História, priorizei relatar o que considero mais marcante, em virtude do forte 

impacto para com os alunos envolvidos. Os conteúdos utilizados no trabalho pedagógico foram  

relacionados à História do Brasil, mais precisamente, ao Período do Regime Militar brasileiro. 

Este período histórico é um dos mais abordados pelos professores que utilizam a música como 

fonte histórica didático-metodológica, tendo em vista a relevância das composições da época, 
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as quais ressaltam o contexto sociocultural vivido pelos seus compositores. As composições 

deste período retratam criticamente a participação popular frente à repressão sofrida mediante 

ao autoritarismo dos governantes, desvelando nas entrelinhas as ideologias existentes naquele 

contexto histórico.  

Foram realizadas atividades de audição, interpretação e análise das seguintes músicas: 

Apesar de você (1970) de Chico Buarque; Cálice (1978), de Chico Buarque e Gilberto Gil; Pra não 

dizer que não falei das flores (1968),de Geraldo Vandré; Disparada (1966), de Geraldo Vandré e 

Théo de Barros e Alegria, alegria (1967), de Caetano Veloso. 

Os alunos foram motivados a pesquisarem sobre o contexto histórico em que as músicas 

foram produzidas, a ouvi-las em sala de aula e em grupos separados, bem como a interpretarem 

suas letras, tecendo, assim, uma análise crítica sobre as composições consideradas canções de 

protestos, num dos períodos mais caóticos da história do nosso país. Em seguida, foram 

produzidos vídeos com as músicas supramencionadas, com as interpretações realizadas, 

acompanhadas de imagens referentes às análises dos alunos. Em outro momento, as produções 

dos alunos foram socializadas no colégio para alunos de outras turmas, estabelecendo, assim 

um verdadeiro intercâmbio de conhecimento. 

Foram notórios a satisfação e o envolvimento dos alunos no trabalho proposto, os quais 

são expressos pelos três depoimentos a seguir, selecionados dentre vários relatos sobre a 

experiência do estudo da história através da música: A aluna A aponta que “A música sempre foi 

um alvo de interesse dos jovens. Através dela, eles começam a questionar sobre diversos assuntos 

importantes para a sociedade. No período da ditadura militar, a música foi uma forma de protesto 

contra o governo autoritário vigente na época, e mesmo depois de vários anos e de termos vencido 

essa ditadura militar, essas mesmas músicas ainda servem para nos ajudar a desenvolver um 

pensamento crítico sobre a política e a sociedade no passado e também atualmente”. O aluno B 

coloca que “Entendemos a importância de relacionar a História à canção, principalmente do ponto 

de vista do jovem, pois é uma fase em que, com exceções, muitos não querem mais se interessar 

em livros ou revistas, isso porque vivemos em uma era tecnológica. Portanto, uma das formas mais 

viáveis e eficientes de se aprender sobre os acontecimentos passados é usando a música como 
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método de ensino. Através dele, há entretenimento, e acima de tudo, adquirimos o mais rico 

conhecimento”; A aluna C enfatiza que ”Esse trabalho foi muito importante e nos ajudou a estudar 

os acontecimentos daquela época de uma forma diferente, mais divertida, e mais fácil de entender. 

Descontraímo-nos e aprendemos ao mesmo tempo”. 

É inegável que a música está presente no meio social, podendo expressar valores, 

sentimentos, ideias, resistência, religiosidade. A música apresenta uma função social, enquanto 

produção artística, e, à medida que é utilizada pelo professor em sala de aula, pode constituir-

se em um elo entre o aluno, sua realidade e as vivências coletivas do passado. 

Nessas condições:  

 

Cabe ao professor entender esse processo e articular de modo hábil o 

contexto histórico mais amplo do período histórico estudado com as músicas 

apresentadas aos alunos. Trata-se de uma maneira de problematizar a 

‘escuta’ musical do aluno em relação ao processo de construção do 

conhecimento histórico. [...] Esse processo nos mostra que as representações 

históricas construídas pelos alunos com base na música podem ajudar na 

construção do conhecimento histórico ao propiciar a identificação dos 

diferentes significados dos elementos definitivos e provisórios contidos 

nessas representações. Esses elementos podem ser compreendidos e 

trabalhados de maneira diagnóstica pelo professor por meio dos 

instrumentos de leitura histórica da linguagem musical, processo que pode 

se transformar numa ponte entre a realidade atual e o processo histórico. 

(ABUD, 2010, p. 63 e 64). 

 

Nessa perspectiva, a proposta de trabalho pedagógico apresentada, contribuiu para o 

estabelecimento de um diálogo com os alunos no que tange ao desenvolvimento da criticidade 

acerca dos fatos históricos estudados, partindo da utilização da música como mediadora cultural 

no processo de construção dos saberes históricos no contexto escolar.  

 

CONCLUSÃO 

É fundamental apontar que a música pode favorecer a aproximação do aluno com a 

História, pelo fato de que a primeira está inserida em seu cotidiano, assim como aproximar 

alunos e professores mediante a relação estabelecida entre música/ensino de História. 
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A utilização da música em sala de aula como fonte histórica e recurso didático apresenta-

se como uma excelente alternativa para se analisar o contexto social, pois a música expressa a 

realidade da qual o compositor faz parte. 

As letras das músicas podem e devem ser utilizadas durante as aulas de História, como 

uma forma dinâmica de tratar os conteúdos históricos e de inovar no processo de construção 

do conhecimento histórico. 

A linguagem musical funciona como mediadora cultural nessa construção, pois está 

presente no cotidiano dos educandos, possibilitando aos mesmos, condições de relacionar o 

seu conteúdo com a realidade que vivenciam. 

Conclui-se com esta pesquisa que o professor de história deve buscar, através de sua 

prática pedagógica diária, tornar a história mais interessante e compreensível, atribuindo-lhe 

significados que façam sentido para os educandos.  Através da discussão dos vários teóricos que 

referendaram esta pesquisa, foi possível perceber que isto é possível, mesmo diante das várias 

dificuldades que assolam o cotidiano dos professores. 

Assim, propõe-se através deste trabalho a busca pela elaboração de propostas educativas 

que considerem a linguagem musical como importante recurso de ensino, visto que deixar sua 

contribuição fora da escola seria um considerável desperdício. A esse respeito, atesta Morila 

(2012): 

Deixar uma linguagem tão cheia de significado fora da escola, seria por si só 

uma perda. A penetração da música na sociedade e história brasileiras e 

principalmente a representatividade desta para com os jovens, torna-se 

essencial na educação escolar. (MORILA, 2012, p. 44) 

 

Nesse contexto, a música aparece como uma ferramenta didática bastante inovadora, de 

caráter importantíssimo para a mediação cultural no processo de construção dos saberes 

históricos em sala de aula. 
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A ACEITAÇÃO DO FORRÓ ELETRÔNICO NA CIDADE DE CAICÓ1234 

 

Douglas de Araújo Gonçalves1235 

 

INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos últimos dez anos, o forró eletrônico1236 tem sido alvo de uma relação 

entre amor e ódio na cidade de Caicó. A partir de que a música passou a ser apreciada por 

seus fãs, vemos uma decadência de sua influência no cenário das pessoas “mais 

escolarizadas”. A questão é que o forró eletrônico, pelos mais instruídos, passou a ser visto 

como centro de alienação e depreciação de mulheres e de ostentação de bens materiais. 

Para Silva (2013, p. 2), “o homem é quase sempre representado como aquele que 

anda de carro importado, que ‘pega’ várias mulheres numa noite e bebe ‘até cair’, e as 

mulheres tratadas como um objeto submisso à superioridade masculina”. Sendo assim, 

existe uma crítica de que as letras do forró eletrônico são ofensivas e de que focam na 

ostentação. É preciso analisar que a maioria das pessoas que não gostam do forró eletrônico 

são graduadas, principalmente em Ciências Humanas, tendo em vista a cidade de Caicó, o 

campus do CERES1237. Porém, nem todos tem essa visão da mesma. Tanto graduandos e 

graduados, como, principalmente, a população menos escolarizada. Mas, sabendo os 

motivos para criticar o forró eletrônico, seria interessante saber o porquê de ele ser tão 

aclamado por grande parte da população caicoense, o que as pessoas veem na música, o 

que chama sua atenção, o que eles gostam no gênero.  

                                                        
1234 Artigo científico apresentado ao IV Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus de Caicó.  
1235 Graduado do Curso de História – Licenciatura, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. E-mail para contato: douglasufrn@gmail.com.  
1236 O forró eletrônico é uma variação do forró que utiliza elementos eletrônicos em sua execução, como o 

teclado, o contrabaixo e a guitarra elétrica. 
1237 O argumento é embasado nas experiências pessoais do autor, com base em pessoas próximas ao autor e 

no que ele constatou em sua pesquisa. 
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Para Trotta (2009, p. 4) “A boa projeção comercial de Aviões1238 se relaciona, portanto, 

com sua inserção na categoria mercadológica de forró eletrônico, que conduz a construção 

de sentidos e a sedução do público nos momentos de experiência musical”. Nesta frase, de 

Trotta, podemos ver que a banda Aviões do Forró se vale de montar uma experiência na 

qual as pessoas paguem por um momento e não um produto, como o mercado musical 

tradicional, que vende mídias com suas canções e letras gravadas em estúdio1239. 

Quando se trabalha com este assunto, sempre se levantam os pressupostos de que o 

forró eletrônico é uma cultura de massa1240, gerada para “manipular” a população, porém, 

este trabalho não tem a intenção de reproduzir ou negar estas colocações, mas, sim, de 

tentar entender a voz dos “ouvintes” do forró eletrônico, os que devem ter argumentos e 

que gostariam de propô-los a nós, estudantes de História e amantes da música. 

Nos últimos dez anos, as bandas de forró eletrônico ganharam ainda mais espaço na 

cidade de Caicó1241, principalmente entre os jovens. Surgem daí os questionamentos deste 

trabalho: qual a visão pela qual os fãs do forró eletrônico enxergam este gênero? o que os 

leva a apreciá-lo? 

 O forró eletrônico vive num meio de comércio não muito comum, explorando a 

experiência musical como modelo de vendas. A antiga forma de vendas de discos perde 

espaço para um mundo onde a melhor forma de ganhar dinheiro está nos shows, talvez 

explicado pela falta de compromisso com as vendas de discos criadas pela internet e 

                                                        
1238 Aviões do forró é uma banda de forró eletrônico surgida em 2002. Veio a se apresentar várias vezes, desde 

então, no nordeste e no Brasil. Sua relação com a cidade de Caicó perdura desde o seu surgimento, em 2002, 

até os dias atuais. 
1239 As bandas de forró eletrônico mudam seu repertório repentinamente, o que ocasiona em uma identificação 

maior com a experiência criada nos shows e menor com as músicas próprias das bandas, haja vista que os 

shows são repletos de músicas copiadas de outros gêneros musicais. 
1240 Aqui, trata-se cultura de massa como um produto simplificado, vendido informalmente como uma cultura 

masseificada. 
1241 O autor é um habitante da cidade de Caicó e se baseia na experiência da percepção de que as bandas de 

forró eletrônico tem atraído um público cada vez maior, tendo em vista que os espaços foram aumentados e 

os preços dos ingressos, apesar de subirem, não diminuíram a quantidade de pessoas nos shows. 
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pirataria, talvez por estratégias, o fato é que se mudou a maneira como o dinheiro entra nas 

bandas e a relação das pessoas para com as músicas dos mesmos artistas. 

 Segundo Alburquerque Jr. (2006), o forró eletrônico usa uma “roupagem 

nordestinada” para criar uma espécie de identidade com o seu público alvo. Tendo isso em 

vista, nota-se um padrão de correlação entre o público e seu estilo musical. Outro ponto 

relevante é a questão do tratamento das mulheres como ser-objeto, o que é recebido com 

grande impacto negativo nos centros mais eruditos, como as universidades, sem falar na 

linguagem chula e falta de aprofundamento intelectual das letras, cercadas de duplos 

sentidos eróticos e de incentivos ao acúmulo de riquezas. 

 Quando Albuquerque Jr. (2006) fala da “roupagem nordestinada”, explicita bem o 

quanto os artistas do forró eletrônico usam de um artifício de identidade para clamar pelos 

fãs e assim conseguir uma espécie de unidade com os mesmos, chegando, muitas vezes, a 

usar o termo “torcida” para identificar os fãs, lembrando as relações conceituais do mundo 

do futebol. 

 Segundo Trotta (2009, p. 4), as bandas de forró eletrônico se baseiam na “experiência” 

do momento, ou seja, o forró eletrônico investe a sua indústria nos momentos vividos 

durante os shows, principalmente levando em consideração as letras que se baseiam na vida 

cotidiana, na ostentação de riquezas e na “objetificação” do corpo da mulher. 

 Em se tratando de produção local, parte-se do pensamento de Silva, (2013). Em seu 

artigo, é possível perceber o quanto a figura masculina é objeto de um discurso enaltecido, 

como o “gostosão”, que “tem que pegar todas”, enquanto a mulher é o objeto de consumo, 

comparando-se à bebida e à ostentação econômica. Isto se torna um objeto confuso, tendo 

em vista que as mulheres que gostam do forró eletrônico não se intimidam ou se ofendem 

com as declarações implícitas nas músicas. 

Para atingir os objetivos estipulados, primeiramente, foi feita a leitura e releitura de 

artigos e obras acadêmicos que serviram como referenciais deste artigo. Foi importante se 

tomar conhecimento de artigos publicados a respeito do forró eletrônico, nos quais é 
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mostrada a “face aculturadora” 1242 do ritmo. Tal leitura foi conduzida a partir do contato 

com o acervo da Biblioteca Setorial do CERES – Campus de Caicó, devido a existência de 

trabalhos vinculados ao tema, seja através de artigos, livros ou monografias, listados no item 

referências. 

Após a revisão, se procedeu à confecção do questionário. Desta forma, os passos a 

serem seguidos inicialmente foram: primeiros contatos com os entrevistados e construção 

dos roteiros das perguntas, que foram estruturadas, numa forma de planejar quais seriam 

feitas em determinada ordem. Após estes procedimentos, foram entregues os questionários 

num total de quinze (15) entrevistados, entre homens e mulheres, na cidade de Caicó – RN, 

entre vinte (20) e trinta e dois (32) anos de idade. No questionário constam perguntas 

abertas, envolvendo o que o sujeito pensa a respeito do gênero, como surgiu o interesse e 

qual a relação que faz de questões como pré-conceito, ostentação, e a relação que faz do 

gênero com os demais estilos musicais. 

Após estes passos, foi produzido o artigo, obedecendo ao planejamento da pesquisa. 

Neste trabalho, é preciso ressaltar de antemão a importância de entender o simbólico e suas 

interpretações, assim como sugere Peter Burke (2005). 

Com a mudança ocorrida nos anos oitenta e noventa do século XX, a perspectiva de 

uma História marxista passou a receber críticas (PESAVENTO, 2005). A História necessitava 

de novos horizontes e passa-se a se ter a importância, vide uma nova história, de um 

pensamento mais “popular”. Essas referências servem de apoio para a importância que este 

tipo de estudo tem. 

Não se pode, aqui, imaginar-se em encontrar a “verdade absoluta” a respeito dos 

motivos pelos quais as pessoas gostam ou não do forró eletrônico, mas sim tentar trilhar 

um caminho “verdadeiro” para que se possa chegar a um resultado onde possamos, no 

mínimo, entender um pouco por onde passa essa formação de simbologia e significância 

                                                        
1242 Existe uma produção considerável de produções que tratam do forró eletrônico como um gênero que 

“aliena” as pessoas, deixando-os com um nível cultural massificado, voltado para o consumo. 
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que o forró eletrônico tem para as pessoas. O discurso delas parte de uma cultura 

“massificada” que abrange um significado diferente de determinadas pessoas que tem uma 

“carga cultural” maior, identificando-se assim com a História Cultural, pois esta é construída 

embasada em múltiplas versões, conforme enuncia Pesavento: 

 

Mas no campo da História Cultural, o historiador sabe que a sua narrativa 

pode relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser objeto 

de múltiplas versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve 

comparecer no seu trabalho de escrita da História como um horizonte a 

alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído por uma 

verdade única ou absoluta. O mais certo seria afirmar que a História 

estabelece regimes de verdade, e não certezas absolutas (PESAVENTO, 2005, 

p. 51). 

 

 A pesquisa se enquadra no campo da História Cultural, pois o termo cultura, além de 

outras significações, aborda os costumes e práticas de determinado grupo de pessoas, 

concordando com Peter Burke (2005). As pessoas do Nordeste, em especial, se identificam 

com o forró eletrônico. Elas seguem as bandas, discutem sobre elas, “brigam por elas”. 

Sabendo disso, foi escolhido este campo como aporte para este tema1243. 

 O artigo foi organizado da seguinte forma: Introdução, onde se encontra a 

enunciação do problema, a revisão historiográfica, a metodologia e o aporte teórico; seguida 

do capítulo “Caicó, uma cidade movida à música”, onde serão tratadas a relação dos 

caicoenses “forrozeiros” com a música e a característica dos ouvintes da música em Caicó, 

no caso, dos ouvintes do forró eletrônico. No segundo capítulo, “O público caicoense: a 

relação com o forró eletrônico”, há a definição dos fatores que desencadeiam o gosto 

musical dos ouvintes do gênero musical trabalhado no artigo e a forma como eles se 

expressam ao falar da música. Por fim, há a conclusão, onde se encontram os resultados e 

conclusões obtidos com a pesquisa. 

                                                        
1243 O ator se embasa nos entrevistados, que são todos pessoas muito próximas ao mesmo. 
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CAICÓ, UMA CIDADE MOVIDA À MÚSICA 

 Na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, tem-se uma população 

identificada com o forró eletrônico, a cidade possui festas deste gênero o ano inteiro. As 

pessoas possuem outras oportunidades de eventos, em portes menores, é verdade, mas o 

forró eletrônico é o que marca o cotidiano das pessoas. Além dos shows esporádicos, tem-

se a Festa de Sant’Ana1244, onde acontecem shows de grande porte, sempre lotados de fãs 

que esperam o ano inteiro por bandas como Aviões do forró, Garota Safada, dentre outras 

atrações características do forró eletrônico. Ao recolher os questionários, foram constatadas 

algumas atitudes já esperadas, outras surpreendentes, tendo em vista as hipóteses 

levantadas. Para isso, foi preciso entender primeiro, através da pergunta inicial do 

questionário, o que eles entendiam por forró eletrônico, até porque não existe um termo 

acadêmico fechado para o termo. Nesta primeira questão, apesar da diversidade de 

adjetivos notada, percebeu-se que existe um “consenso” entre os entrevistados, de que o 

forró eletrônico é um gênero “mais divertido”, “mais agitado” e “mais moderno”. Pode-se 

concluir que o uso do termo “mais” faz alusão a uma comparação com os outros gêneros 

musicais, incluindo até mesmo o forró tradicional, o pé de serra1245.  

 O forró eletrônico surgiu no início da década de 1990, com a banda “Mastruz com 

leite”1246, sendo seguido pelas bandas “Limão com mel” e “Calcinha Preta”. A introdução de 

instrumentos como o teclado, a guitarra, o contrabaixo, a bateria e os metais1247, deram ao 

gênero um ar de “agitação”, de “modernidade”, assim como relatam os entrevistados. 

 No início de sua projeção, na década de 1990, o gênero focava nas músicas 

românticas, porém, com um ritmo mais “pulsante” que o forró tradicional, principalmente 

                                                        
1244 A Festa de Sant’Ana é a festividade mais tradicional de Caicó, onde homenageia-se a padroeira da cidade, 

com eventos religiosos e festas no meio público e privado. 
1245 Diferentemente do forró eletrônico, o forró pé de serra não possui instrumentos eletrônicos, como 

contrabaixo, guitarra e bateria e se caracteriza pela sanfona, o triângulo e a zabumba. 
1246 http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/o-que-e-esse-tal-de-forro-eletronico-afinal-de-contas-

20090929.html 
1247 Chamam-se metais os instrumentos de sopro. 
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pela introdução da percussão, mas com o passar do tempo foi se adotando um repertório 

focado na ostentação material e na degeneração da imagem da mulher, como veremos nos 

exemplos adiante, além da criação de estereótipos que passaram a conduzir a população 

em uma busca pela aceitação dentro do meio em que estão inseridos, tendo em vista a 

busca pelos bens materiais, figurados nas letras das músicas como “símbolos de felicidade”. 

 Através dos questionários, podemos perceber que o forró eletrônico tem um público 

heterogêneo, composto por pessoas de escolaridades diferentes. Desde as que não 

terminaram o fundamental até as pessoas que possuem o nível superior completo. Porém, 

a relação que estas pessoas têm com o forró eletrônico muda de acordo com esta 

escolaridade, pois foi constatado que as pessoas com menos escolaridade têm uma relação 

“menos crítica” com as letras, pois não percebem ostentação material ou não veem 

“ofensividade” em termos degradantes para com as mulheres, como vemos na letra a seguir: 

 

Vai, vai,vai que tá gostoso é, é bem gostosinho, ela se deita e pede pra 

alisar o seu bichinho. (2x) 

Eu gosto de sair, com a minha namorada, de preferência cedo e só voltar de 

madrugada, mas quando chego em casa, e vejo ela cansada, deitada no 

sofá pra tirar uma cochilada, enquanto ela descansa eu cuido do bichinho, 

do jeito que ela pede me fazendo carinho, tó tão acostumado que não 

durmo sem ela, deitada perto de mim pra mexer no bichinho dela. 

Vai, vai,vai que tá gostoso é, é bem gostosinho, ela se deita e pede pra 

alisar o seu bichinho. (2x)1248 

 

 As músicas costumam ter duplo sentido. Como vemos acima, existe uma conotação 

vulgar na letra da música, com uma ambiguidade que insinuaria atos pornográficos. Porém, 

os fãs apresentam opiniões divergentes sobre este assunto, afirmando que “... a classe que 

se sente ofendida é quem, muitas vezes, “cria” um preconceito com eles mesmos.”, e que “... 

pode acontecer em algumas músicas, mas que não incomoda...”, como afirmam Adriana 

                                                        
1248 Composição de Dorgival Dantas. Ver http://letras.mus.br/dorgival-dantas/vai-vai-que-ta-gostoso/. 

Acessado em 17 de Novembro de 2014. 

http://letras.mus.br/dorgival-dantas/vai-vai-que-ta-gostoso/
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Ferreira e Aline Silva1249. Enquanto isso, alguns entrevistados se mostraram incomodados 

com as letras, como o caso do Walter Espinosa1250, que diz “Com certeza, o que você mais 

vê é acabando com as pessoas, mães e etc.”.  

 Uma das questões mostrou diversas curiosidades. A questão era “Você preferiria ir a 

um show de forró eletrônico ou a um show de outro gênero musical?”. Nesta questão, as 

respostas foram variadas. Alguns deixaram claro que prefeririam o show de forró eletrônico. 

Outros, porém, disseram que isso dependeria das “circunstâncias”, afirmando que se o show 

de outro gênero musical viesse a Caicó, prefeririam o último por nunca ter um show de 

grande porte de outros gêneros na cidade, porém, se estes shows fossem frequentes, iriam 

ao show de forró eletrônico. Outra circunstância “curiosa” apontada foi que se o entrevistado 

estivesse em um relacionamento sério com outra pessoa, iria a um show de outro gênero, 

porém, se estivesse solteiro (a), iria a um show de forró. O que comprova a busca por uma 

“experiência”, apontada como hipótese no início deste artigo, além de comprovar o “clima 

de romance” nas festas de forró eletrônico. 

 Quando perguntados em quais situações ouvem o forró eletrônico, os entrevistados 

afirmaram uma variedade de situações, momentos e lugares, com destaque para as festas e 

confraternizações. Porém, chamam a atenção algumas respostas como a de Claudia 

Oliveira1251: 

 

“Quando estou passando por alguns momentos difíceis, a música eletrônica 

influencia na agitação do meu dia...”.  

 

Neste caso, vemos que a fã se identifica, em seu cotidiano e em seus sentimentos, 

com as letras das músicas do forró eletrônico. Reconhecendo a si mesma em melodias que 

                                                        
1249 Adriana Ferreira, Aline Silva e demais pessoas usadas no texto são pseudônimos usados por questões 

éticas, para não revelar quais entrevistados deram as respostas mencionadas. Os nomes reais dos entrevistados 

estão elencados no item fontes, mas não serão revelados os nomes escolhidos para cada entrevistado. 
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contemplam a sua vida. É importante também ressaltar que ela destaca que a música 

influencia na “agitação” do seu dia, isto permeia o imaginário dos fãs quando eles vinculam 

as músicas a momentos, a experiências, a “sensações”. Pois muitas letras de forró eletrônico 

falam de traição, reconciliação, amor e problemas cotidianos, como veremos na letra a 

seguir: 

 

Eu não sei como mais vou ter que dá um jeito de te esquecer, porque? 

Perdi as contas quantas vezes te pedi pra não brincar comigo. 

Infelizmente você não me escutou, não deu valor pro sentimento, eu posso 

até ficar longe de ti, mas perto eu não agüento. 

As vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é 

certo. 

Sair de um grande amor não legal pra qualquer um que ama e queira está 

perto. 

Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu...mas mesmo 

assim se alguém me perguntar vou dizer que valeu. 

(Refrão) 

Valeu, cada momento que eu pude te abraçar, que a gente fez amor eu 

sempre vou lembrar, está guardado tudo no meu pensamento. 

Valeu, os beijos que me deu eu achei muito massa, pra mim só não valeu 

quando me fez trapaça e resolveu brincar com o meu sentimento (2x)1252 

 

 A música fala de uma relação amorosa fracassada, onde mesmo com tudo o que 

aconteceu, o sujeito não se arrepende de tudo o que viveu com seu par romântico. Este tipo 

de letra, falando de casos corriqueiros da vida das pessoas – não somente dos romances, 

mas de várias situações – é comum nas letras de forró eletrônico, o que induz a reviver 

momentos, sentimentos, e cria a identificação com o ouvinte. 

 Outras três questões foram tencionadas para a variação musical do “gosto” dos 

ouvintes, com questões perguntando se eles ouvem músicas de outros gêneros musicais, 

em quais situações ouvem outros gêneros musicais e quais os outros gêneros musicais que 

ouvem. A maioria dos entrevistados relataram que ouvem músicas de outros gêneros 

                                                        
1252 Composição de Dorgival Dantas. Ver http://letras.mus.br/dorgival-dantas/1285571/. Acessado em 17 de 

Novembro de 2014. 
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musicais para “relaxar” o corpo e a mente, pois são músicas “mais suaves”, como afirma 

Adriana Ferreira: 

 

“Sim. Por ser músicas mais “suaves” acabam por relacar o corpo e a mente”. 

 

 De um modo geral, os entrevistados citaram momentos de descanso, rodas de 

amigos e momentos íntimos como situações onde ouviriam músicas de outros gêneros. Os 

principais gêneros musicais diferentes do forró eletrônico que afirmaram ouvir foram o Rock, 

o Pagode, a MPB e o Sertanejo. 

 

O PÚBLICO CAICOENSE: A RELAÇÃO COM O FORRÓ ELETRÔNICO 

 Numa das questões aplicadas aos entrevistados, foi perguntado o que eles acham 

das letras do forró eletrônico. Nesta oportunidade, foi apontado pelos fãs que algumas 

músicas têm letras “românticas”, porém, a maioria alegou que as letras são pornográficas e 

que possuem uma “apologia a ostentação material”. Isto pode ser constatado na letra da 

música abaixo: 

 

Comprei um paredão e um cordão de ouro 

Agora eu sou estouro 

Agora eu sou estouro 

Só wiskhy caro e perfume francês 

Agora é minha vez 

Agora é minha vez 

Tunei o meu caro com aro 19 

Comigo ninguém pode 

Comigo ninguém pode 

Só pego a elite fazendo desmantelo 

Se é pra farrear eu tô gastando o meu dinheiro 

Chalala lala, chalala lala 

Quando eu chego na balada 

Eu boto logo é pra lascar 

Chalala lala, chalala lala 
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Toca Avião no paredão 

Que é pra galera balançar (2x)1253 

 

  A música remete a uma ostentação material, mostrando que a ostentação significa 

poder, o que torna o forró eletrônico uma cultura “alienativa”, quando incita os seus fãs a 

consumir produtos em troca de prestígio social, e ao mesmo tempo incomoda algumas 

pessoas, por tentar impor um modo de vida que parte da população não pode consumir. 

Isso acaba por criar uma barreira econômica dentro das festas, onde os “ricos” consomem e 

os “pobres” são marginalizados. As pessoas, em seu cotidiano, costumam comprar estes 

produtos, e por muitas vezes as músicas trouxeram marcas de bens materiais na composição 

de suas letras, isto se tornou comum e passou a fazer parte da indústria musical do forró 

eletrônico, de forma que as pessoas passaram a ter uma relação de necessidade e consumo 

com as letras das músicas, como mostra a letra da música seguir: 

 

Alô bruninha? 

Quem é? Quem é? 

Sou eu? Sou eu? 

O cara do fiat uno 

E ai qual é? 

Vamos saí dar um rolé? 

Só se for agora, demoro então já é 

Então tá combinado vamos no fiat uno 

Com meu somzão ligado é de primeiro mundo 

O bruna venha logo 

Por favor não demora 

O meu fiat uno e um carrão da hora 

Tenha calma tenha calma 

Eu já vou, eu já vou 

Enquanto eu me arrumo 

Vai esquentando o motor 

Tenha calma tenha calma 

Eu já vou, eu já vou 

Pisa pisa no acelarador 

                                                        
1253 Composição de ?Aviões do forró?. Ver http://www.ouvirmusica.com.br/#1659933. Acessado em 17 de 

Novembro de 2014. 
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Bruuuuuuuna Bruuuuuuna, olha o barulho do motor 

Bruuuuuuuna Bruuuuuuna, meu fiat uno já chegou1254 

 

 Quando os fãs ouvem este tipo de música, se sentem provocados a consumir os 

produtos mencionados nas letras, de forma a condicionar a sua experiência, encontrada nos 

shows, para o dia a dia. Desta forma, pode-se concluir que o conteúdo das letras não passa 

despercebido e que o fato não é um ponto claramente contraditório aos fãs. Isto pode ser 

constatado também com outra abordagem do questionário, onde pergunta-se “Você acha 

que de alguma forma, as letras do forró eletrônico são ofensivas? Explique.” Nesta ocasião, 

houve consenso de que as músicas apresentam “ofensividade” em muitos casos. O caso mais 

citado foi o das mulheres, alegando-se que há pornografia e desrespeito. Alguns 

entrevistados também afirmaram sentir-se ofendidos com o fato das letras levarem a um 

“imaginário” de que as pessoas teriam que possuir os “melhores bens materiais”, caso 

contrário, estariam excluídos do “meio atual”. 

Quando questionados o porquê de gostarem do forró eletrônico, os fãs mostraram 

uma relação de afinidade por questões regionais, como podemos perceber na resposta de 

Aline Silva: 

 

“Porque sou do nordeste. É bom demais, forró. 

 

 Por outro lado, alguns fãs, talvez por temerem algum tipo de pré-conceito contra sua 

preferência musical, ou por se intimidarem com o fato de estarem respondendo um 

questionário de um trabalho acadêmico, preferiram “negar” o seu “gosto” pelo forró 

eletrônico ou dizer que foram induzidos pelos amigos ou pela falta de shows de grande 

                                                        
1254 Composição de Flávio e Pisada Quente. Ver http://www.cifraclub.com.br/flavio-pisada-quente/o-cara-do-

fiat-uno/. Acessado em 17 de Novembro de 2014. 
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porte de outros gêneros musicais1255, tomando como exemplo a resposta de Manoel 

Araújo1256: 

 

“Pelo fato dos promotores de festas sempre terem trazido bandas de forró, 

quase que induz a maioria dos jovens a gostar desse ritmo. Mas com o passar 

do tempo, comecei a selecionar melhor a ‘qualidade das bandas’ e suas 

respectivas variações musicais.” 

  

 Quando questionados sobre o que os atrai nas festas de forró eletrônico, os 

entrevistados mostraram com maior número as palavras “diversão” e “dança” entre as 

respostas. Mostrando que o clima “animado”, citado anteriormente é um dos principais 

quesitos apontados pelos fãs. O fato de citarem as palavras “dança” ou “dançar” mostra que 

o forró não perdeu sua “alma” de ritmo romântico, dançado a dois, como mostra a resposta 

de Adriana Ferreira: 

 

“A forma de Dançar, ou seja, agarradinho, porém, com pegadas safadinhas.” 

 

 A resposta de Adriana mostra que os shows de forró eletrônico são encarados como 

lugares de “paquera” e “sedução”. 

 Quando responderam sobre quando começaram a gostar de forró eletrônico e como 

surgiu o interesse no gênero, a maioria dos entrevistados afirmaram que começaram a 

gostar de forró eletrônico ao frequentar as festas ou por influência dos amigos. Também 

vale ressaltar algumas respostas que relacionaram o surgimento do interesse pelo forró 

eletrônico com o início da “vida amorosa”, como afirma Adriana Ferreira: 

 

“Quando comecei a sair com minhas amigas e a namorar”. 

                                                        
1255 O autor do trabalho tomou algumas conclusões com embasamento no conhecimento que detém das 

pessoas entrevistadas, visto que algumas pessoas são muito próximas do mesmo e mostraram algum tipo de 

receio em colocar suas informações de forma sincera nas respostas. 
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 O fato de haver uma dança a dois, e juntar-se isso a letras românticas, faz com que 

as pessoas considerem uma festa de forró eletrônico como o lugar ideal para a busca por 

um relacionamento, de forma que na adolescência, quando começam a se interessar por 

relacionamentos amorosos, aqui na cidade, procuram por estas festas como momento de 

iniciar esta etapa de suas vidas. A companhia de amigos, por vezes mais velhos, também é 

um fator fundamental, visto que o forró veio de geração para geração, tomando como base 

a faixa etária com doze anos de diferença entre os entrevistados mais novos (vinte anos) e 

mais velhos (trinta e dois anos). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por fim, conclui-se que as hipóteses apresentadas no início do artigo foram 

contemplativas até certo ponto, mas não por completo. Podemos sim dizer que a indústria 

musical mudou e isso influenciou bastante no modo como as pessoas, da cidade de Caicó, 

se relacionam com a música. Baseados nas respostas dos questionários, vemos que as 

pessoas tem suas vidas identificadas com as letras de forró eletrônico, porém, é preciso 

lembrar que os próprios fãs reconhecem, no contexto dos questionários analisados, que as 

letras possuem temas preconceituosos, ostentação material/econômica e degeneração da 

imagem da mulher. Para alguns, isto incomoda, para outros, não faz diferença alguma. O 

importante é que as pessoas da cidade de Caicó têm uma identificação bastante forte com 

o ritmo, vide alguns questionários que explicitaram o fato de serem do nordeste como 

motivo para gostar do forró eletrônico. Mas apesar de tudo isso, vemos uma 

“ultrapassagem” das hipóteses quando vemos que pessoas identificadas com o forró, no 

momento de responder a um questionário, deram respostas contrárias ao seu estilo de vida. 

Por que será que elas se omitiram realmente ao seu gosto musical? Deixa-se esta indagação 

com base no conhecimento do meio e do objeto, mas isto ficará para trabalhos futuros. Foi 

concluído, também, que o gosto pela dança ainda é um dos principais “motores” do gosto 
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popular pelo gênero musical, pois isso faz parte da “animação” encontrada nas festas e faz 

parte de uma conjuntura onde o forró tem papel importante na iniciação da “vida amorosa” 

das pessoas, pois muitas afirmaram começar a gostar do forró quando “começaram a 

namorar” e a “sair com os amigos”. 

 A segunda hipótese, de que as pessoas só teriam acesso ao forró eletrônico e por isto 

estariam sujeitas a “aceitar” este gênero, foi citada pelos entrevistados, então pode-se 

concluir que também é verdadeira, mas não em seu completo, pois vivemos em um mundo 

onde a internet aproxima todos os lugares, e já não existe o inalcançável. Além de que 

existem shows de pequeno porte na cidade de Caicó, quando se fala de outros gêneros. Mas 

o que não deixa a hipótese completa é o fato de vários entrevistados dizerem que iriam a 

um show de outro gênero, citando o motivo de que nunca aconteciam estes shows na 

cidade, mas que prefeririam os shows de forró eletrônico. 

 Isso tudo, mostra que mesmo quando imaginamos conhecer bem um objeto, 

precisamos estar atentos as individualidades e as sensibilidades, o claro, na verdade, nada 

mais é que um engano obscuro. O real é singular e não há generalizações que explicam o 

todo de um conjunto de individualidades. 
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na Rua Júlia Texeira, nº16, Bairro Conjunto Vila do Príncipe, Caicó. 

 

 

Rayssa Luana Soares da Silva. 21 anos de idade. Sexo feminino. Estudante de Enfermagem 

na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Campus de Caicó. Residente na Rua 

André Sales, nº340, Bairro Barra Nova, Caicó. 

 

 

Ênio Kleber de Araújo. 22 anos de idade. Sexo Masculino. Comerciante. Residente na Rua 

Major Camboim, nº1088, Bairro Paraíba, Caicó. 

 

 

Marcelo Augusto de Araújo Monteiro. 23 anos de idade. Sexo Masculino. Geógrafo. 

Residente na Rua Antônio Garcia, nº1105, Bairro Paraíba, Caicó. 

 

LETRAS DE MÚSICAS 

Vai que tá gostoso: Composição de Dorgival Dantas. Ver http://letras.mus.br/dorgival-

dantas/vai-vai-que-ta-gostoso/. Acessado em 17 de Novembro de 2014. 

 

 

Valeu: Composição de Dorgival Dantas. Ver http://letras.mus.br/dorgival-dantas/1285571/. 

Acessado em 17 de Novembro de 2014. 

 

 

Agora sou estouro: Composição de ?Aviões do forró?. Ver 

http://www.ouvirmusica.com.br/#1659933. Acessado em 17 de Novembro de 2014. 

 

http://letras.mus.br/dorgival-dantas/vai-vai-que-ta-gostoso/
http://letras.mus.br/dorgival-dantas/vai-vai-que-ta-gostoso/
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O cara do Fiat Uno: Composição de Flávio e Pisada Quente. Ver 

http://www.cifraclub.com.br/flavio-pisada-quente/o-cara-do-fiat-uno/. Acessado em 17 de 

Novembro de 2014. 

 

SOBRE O CONCEITO DE FORRÓ ELETRÔNICO: 

http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/o-que-e-esse-tal-de-forro-eletronico-afinal-

de-contas-20090929.html 
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TRAÇOS DO MODERNO NO COTIDIANO VISUALIZADOS EM IMAGENS 

FOTOGRÁFICAS: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (1880-1930)1257 
 

Leandro Antão dos Santos1258  

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho consta de dois itens: o primeiro item, Da fotografia: artefato moderno e 

fonte sobre o moderno, chama atenção para a condição que a fotografia ocupa como objeto 

e fonte ao mesmo tempo em seu vínculo com a perspectiva moderna. No primeiro caso, por 

exemplo, far-se-á pequena incursão pela história da fotografia pelo século XIX afora; no 

segundo caso, o enfoque volta-se para os diálogos que se estabelecem hoje entre história 

e fotografia, os quais integram a reflexão que os historiadores têm levado a efeito sobre a 

renovação da prática historiográfica com base na recorrência a novas linguagens; o segundo 

item, Visualizando cenas passadas do cotidiano vitoriense através das fotografias, realiza um 

tipo experimento metodológico com imagens fotográficas, fazendo incursões sobre 

aspectos diversos da vida cotidiana em Vitória de Santo Antão em meio século de história 

dessa localidade pernambucana. 

 

DA FOTOGRAFIA: ARTEFATO MODERNO E FONTE SOBRE O MODERNO 

O século XIX assistiu a experiências limites em termos de modernidades urbanas, com 

profundos impactos na vida das populações, a saber: uma avassaladora emergência do 

urbano, cujo ritmo frenético foi fomentado pelo aumento populacional nas grandes cidades 

do mundo ocidental, principalmente na Europa; a revolução nos transportes e nas 

comunicações com a criação das estradas de ferro, das linhas telegráficas e/ou telefônicas, 

                                                        
1257 Este artigo primeiramente foi aceito para publicação na MNEMOSINE REVISTA 2014.2, e passou por 

algumas modificações antes de ser enviado para este evento.  
1258 O autor é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História, na Linha Cultura e Cidades da 

Universidade Federal de Campina Grande/PB. Bolsista Demanda Social - CAPES, orientado pelo Prof. Dr. 

Gervácio Batista Aranha (Doutor em História na UNICAMP). 
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proporcionando a emergência de um espaço-tempo; a eclosão de uma era de saneamento 

com vistas ao ordenamento urbano, a qual, em nome da vida dita civilizada, varre do 

caminho tudo que é inestético, os pobres aí incluídos etc. De modo que a relação com novas 

experiências que ainda não haviam sido vividas pelo homem nos séculos passados altera 

significativamente o comportamento, os hábitos, enfim, o viver dos indivíduos.1259 

E é nesse contexto de mudanças históricas tão profundas que mais uma pode ser 

contabilizada: a criação da fotografia. Patenteada pelo Estado francês em agosto de 1839, a 

invenção de Niépce e Daguerre, ainda que inicialmente tenha se tornado, devido ao alto valor 

dos equipamentos, objeto de consumo apenas da burguesia,1260 não tardou para entrar no 

gosto do público, conquistando o interesse de vários grupos sociais. Nem poderia ser diferente, 

afinal ela não só é contemporânea dos processos de intensificação da vida urbana no século XIX 

– através da qual é possível acompanhar, passo a passo, as transformações por que passam as 

cidades de então – como ela própria é objeto de sofisticação técnica à medida que a experiência 

social, como um todo, vai sendo marcada por sensibilidades relacionadas à idéia de 

modernidade. A rigor, vale a opinião de que nenhum estudo sobre a modernidade urbana é 

suficientemente conseqüente caso passe ao largo do rico universo imagético propiciado pelas 

imagens fotográficas. Ainda mais que nela (fotografia), como se depreende da assertiva acima, 

imbrica-se a dupla condição de objeto e de fonte modernos.    

Alguns meses depois de sua apresentação na Academia de Ciências de Paris, a 

fotografia chegava ao Brasil. Os primeiros daguerreótipos foram tirados pelo Padre francês 

Louis Compte, que captou imagens da região central cidade do Rio de Janeiro. Mas, o 

primeiro fotógrafo brasileiro foi o Imperador Dom Pedro II, que posteriormente se tornaria 

personagem “central” da fotografia no país ao doar suas fotos para a formação do primeiro 

acervo fotográfico da Biblioteca Nacional.1261  

                                                        
1259 SEVCENKO, 1988, p. 514. 
1260 FREUND, 1995, p. 34-43 
1261 VASQUEZ, 2002, p. 8-9 
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Mesmo que esse breve histórico da fotografia aponte que sua disseminação ocorreu a 

partir do final da terceira década do século XIX, a historiografia mostra que sua utilização, 

enquanto documento transformado em fonte para a pesquisa histórica, emergiu a partir da 

Nova História Cultural.  

A assertiva se justifica na idéia, segundo Aires (2013), que os historiadores metódicos 

tinham da fotografia. Conforme esses (os metódicos), era importante analisar “eventos” mais 

afastados no tempo e a fotografia absorvia imagens do tempo presente. Ainda concernente 

a isso, os fotógrafos retratavam imagens do cotidiano, o que ficava à margem das 

concepções da história de modelo rankeano “preocupada com eventos políticos e 

militares”.1262 

Embora esse ideal de construção de um conhecimento histórico “estreito e superficial”, 

já fosse criticado pelo co-fundador dos Annales, Marc Bloch, nas primeiras décadas do 

século XX,1263 e no Brasil, desse mesmo período, o sociólogo Gilberto Freyre utilizasse 

imagens e jornais em suas pesquisas,1264 é só com a renovação historiográfica nas décadas 

1960/70, impulsionada pela terceira geração dos annales, propondo “novos problemas”, 

“novas abordagens” e “novos objetos”, que tais documentos se tornaram relevantes para o 

campo da história.1265 

De resto, é pertinente lembrar os diálogos entre história e fotografia são um componente 

importante da reflexão que os historiadores têm levado a efeito sobre o enriquecimento da 

prática historiográfica com base na recorrência a novas linguagens, entendendo, por tal, ricas 

convergências entre história e diversos campos estéticos, a fotografia como um desses campos. 

Aliás, poder-se-ia aventar, desde já, que dificilmente a prática historiográfica teria a dimensão 

inovadora que tem hoje não fosse sua aproximação com essas linguagens. Linguagens que, 

diga-se de passagem, tanto podem ser uma alternativa para o caso de o historiador não poder 

                                                        
1262 AIRES, 2013, p. 234-236. 
1263 LE GOFF, 2001, p. 22.  
1264 BURKE, 2004, p. 8.  
1265 LUCA, 2009. pp. 112-113.   
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contar com as “flores habituais” (leia-se fontes escritas primárias) a que se refere Lucien Febvre, 

co-fundador da Escola dos Annales, em belíssima metáfora, quanto podem completar a pesquisa 

que privilegia essas “flores habituais”. Enfim, a fotografia encarada como uma poderosa forma 

de expressão do mundo moderno, ao mesmo tempo estética e documental. Uma fonte que 

pode levar, dentre outros usos, à fixação de paisagens e/ou ambientes; à captação dos ritmos 

da vida cotidiana; a apreensão das hierarquias e/ou contrastes sociais; à emergência de novas 

sensibilidades diante de formas de vida antes consideradas tradicionais. 

Compreendidas como elementos onde o tempo foi paralisado, contendo imagens de 

objetos, comportamentos, olhares, sonhos e desejos, de homens e mulheres, preservando-

os da corrosiva passagem do tempo, eternizando o evento,1266 denotando a existência de 

um acontecido, a fotografia é vista como “testemunha ocular”.1267  

A relevância de seu testemunho vai além daquilo que foi retratado pelas lentes do 

fotógrafo, ela resulta na capacidade de colocar o observador em um tempo que passou e 

não mais existe.1268 Destarte, a fotografia se enquadra no conceito fundamental em que a 

história cultural se apropriou, o de “representação”, apresentando um duplo sentido, o 

“ausente e o presente”,1269 significando produto de um tempo que acabou, mas que exibe 

“coisas” ou “pessoas” deste tempo.1270 

É então, por meio da fonte fotográfica que nos colocamos a redigir este estudo. Nosso 

objetivo é explorar algumas experiências que os vitorienses viveram em seu cotidiano 

correlacionadas à introdução de alguns insumos modernos e mostrar que em conseqüência 

dos impactos provocados por tais insumos o tecido geométrico da urbe vai se 

modernizando entre os decênios de 1880-1930.  

                                                        
1266 BAZIN, 1991, p. 24.   
1267 Tomamos este termo de empréstimo ao historiador inglês Peter Burke (2004), o qual compõe o título de 

um livro sobre fotografias.   
1268 CABRAL FILHO, 2009, p. 52. 
1269 PESAVENTO, 1995, pp. 280-281.  
1270 CHARTIER, 2002, p. 74. 
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As fotos apresentadas nas laudas seguintes foram recolhidas algum tempo depois que 

um dos autores havia iniciado sua pesquisa de iniciação cientifica, em junho de 2008. 

Colhidas nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão e do 

Centro de Cultura e Biblioteca Escritor Osman Lins, essas fotografias, após processadas e 

lidas, aos poucos foram sugerindo a delimitação de um espaço/tempo. E esse espaço não 

poderia ser outro senão Vitória de Santo Antão, contemplado por recepcionar 

cronologicamente um maior número de insumos modernos entre as urbes possíveis de 

serem recortadas como objeto de estudo em certa região do interior pernambucano.  

Expostas em quadros, livros e arquivo eletrônico, estando em bom estado de 

conservação, as fotografias instantaneamente despertaram nossa atenção. De imediato 

tratamos de arquivá-las por processo de digitalização, ou seja, fotografando a fotografia 

exposta, capturando-a eletronicamente, e armazenando em CDs e HD. 

Não nos foi possível identificar os fotógrafos responsáveis pelas imagens. Devido à 

falta de inscrições na frente e verso, é impossível saber se tais imagens foram clicadas por 

fotógrafos amadores, gente pertencente a famílias de posses, ou se foram clicadas por 

fotógrafos profissionais, ligados a estúdios dados. A única coisa que as identifica é uma tarja 

colocada na parte frontal inferior e em outras na superior, fazendo referência ao espaço e a 

possível década que retratava. 

Todavia, a presença do elemento humano é expressamente marcante. De forma 

peculiar, homens, mulheres e crianças são apresentadas em seus gestos, indumentárias e 

estéticas, ou seja, práticas sociais, em espaços de pompa, lazer e sociabilidade, constituídos 

pela sociedade vitoriense do período estudado. Mas, essas imagens pensadas como 

evidências não falam por si só, elas são “mudas”, sendo necessário inquiri-las e cotejá-las 

com outras fontes. Assim, as cruzamos com jornais, poemas, memórias e crônicas.1271 

                                                        
1271 BURKE, 2004, p.8, 18. 
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Para leitura dessas fontes empregamos o método do “Paradigma Indiciário”, o qual 

demonstra sua capacidade de revelação centrada na observação dos “pormenores”; “sinais 

e pistas”, que possibilita conhecer aproximadamente a realidade de um tempo que não é o 

nosso, nos ajudando a tecer esta história.1272 

 

VISUALIZANDO CENAS PASSADAS DO COTIDIANO VITORIENSE ATRAVÉS DAS 

FOTOGRAFIAS  

Vitória de Santo Antão é uma cidade do interior pernambucano localizada na Zona da 

Mata a cerca de 53 km da capital, com uma população que ultrapassa 130.000 habitantes.1273 

Atualmente, além de contar com um centro comercial bem desenvolvido, uma variedade de 

lojas e um shopping recentemente inaugurado, também é tida como um pólo industrial 

onde estão instaladas grandes empresas como a Sádia, Owens Illinois (fábrica de vidros) e 

Pitú, o que atrai habitantes de municípios circunvizinhos. 

Sua forma geométrica teve início nas primeiras décadas do século XVII, quando entre 

1624 e 1626 o português Diogo de Braga construiu uma casa e uma capela que dedicou a 

Santo Antão, santo que protege o camponês das feras do campo. O pequeno povoado 

conhecido como Cidade de Braga,1274 quase meio século depois passou a Freguesia de Santo 

Antão da Mata e o santo tornou-se seu patrono.1275  

Com um significativo aumento de sua população, que salta de 4.866 em 17741276 para 

13.699 em 1812, passa a ser Vila de Santo Antão, e em 1843, com 19.822 habitantes, à Cidade 

da Vitória, nome que lhe é atribuído em homenagem à vitória alcançada no século XVII no 

Monte das Tabocas, dos pernambucanos sobre os holandeses,1277 pelo qual foi chamada até 

                                                        
1272 GINZBURG, 1989, p. 177. 
1273 Cf. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-santo-

antao. Acesso em 3/8/13. 
1274 PEREIRA DA COSTA, Vol. VII, 1958, pp. 322-323. 
1275 ARAGÃO, 1986, p. 21.    
1276 ARAGÃO, Vol. I, 1977, p. 38. 
1277 MELLO, 1979 (Reedição de 1852), pp.106 e 266.  

http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-santo-antao
http://www.ibge.gov.br./cidadesat/xtras/perfil.php?codmum=261640&search=pernambuco|vitoria-de-santo-antao
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1943 quando passou a denominar-se “Vitória de Santo Antão”, nome que faz alusão a vitória 

alcançada contra os batavos e ao padroeiro.1278  

 

 
Foto 1- Livro História da Vitória de Santo Antão, de José Aragão. 

 

Conforme a imagem apresentada, encontrada na página 213 do livro História da Vitória 

(Volume. I), colocada para ilustrar o panorama da urbe na segunda metade do século XIX, 

podemos observar parte do seu traçado geométrico no período oitocentista.  

Produzida possivelmente do Alto do Reservatório na década de 1860 pelo suíço Luís 

Schlappriz, nela avistamos uma elegante jovem de vestido e chapéu, uma vestimenta que a 

traduz por abastada, acompanhada por seus serviçais e alguns cães em um passeio, que 

pela posição de sua sombra aconteceu à tarde.    

Nos fundos, do lado esquerdo, em um local elevado está a Igreja Matriz que substituiu 

a capela, construída à margem esquerda do Rio Tapacurá por Diogo de Braga e seus 

familiares, a partir da qual o povoamento se disseminou seguindo a direção oeste.1279 

                                                        
1278  Cidade de Braga- Santo Antão- Vitória de Santo Antão. 1954, pp. 70-77. 
1279  Aragão, V. III, p. 137. 
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As verdes serras que contornavam o emaranhado de casas parecem se encontrar com 

o céu, que nas noites de primavera ficava estrelado, seduzindo com a palidez de sua lua, 

dando à Vitória certo encantamento.1280 Entretanto, seu perímetro urbano foi crescendo 

desordenado. As ruas não possuíam alinhamento; suas casas antigas foram construídas com 

tetos baixos, de portas e janelas, “estreitas” e “pequenas”, faltava água potável, totalmente 

fora dos padrões de salubridade, fazendo com que a urbe fosse conhecida na região como 

“insalubre”.1281      

Apesar disso, a “atmosfera nebulosa” produzida pelo “descuido dos antepassados” que 

atrapalhava o “progresso” vitoriense estava com os dias contados. Erguida numa posição 

privilegiada, a meio caminho entre a capital e o sertão, a cidade tinha potencial. É que, sendo 

possuidora de terras férteis que produziam bons mantimentos, bastando vê-los no “dia da 

feira”, a mesma contava, na década de 1880, com mais de 70 engenhos de açúcar.1282 

Acrescente-se ao exposto que passou a contar, a partir de 1886, com uma estação 

ferroviária, da chamada Estrada de Ferro de Pernambuco, que a vinculava diretamente com 

o Recife.  

O trem inaugural, que chegou na manhã de sábado de 9 de janeiro de 1886, trouxe 

muitas expectativas e mudanças. Conforme o redator do jornal O Diário de Pernambuco, se 

esperava que daquele dia em diante os “representantes” do poder público voltasse seus 

olhos para a importante cidade.  

 

                                                        
1280  Correio de Santo Antão, 13/11/1873 
1281  O Diário de Pernambuco, 13/1/1886 
1282  O Lidador, 2/2/1924.  
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Foto 2- Acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. 

 

O impacto provocado pelo insumo moderno foi além da primeira visão aclamada por 

vivas e foguetes. Nesta fotografia tirada provavelmente nas primeiras décadas do século XX, 

se retrata que a chegada da máquina na estação mexia com o imaginário social. Não 

podemos saber o que esses homens, mulheres e crianças nela representada pensavam, mas 

entendemos quanta admiração aquela maquinaria moderna despertava, pouco importando 

o cenário em seu entorno. Estando de pé, sentado, se deslocando para se aproximar mais, 

com olhares fixos, fosse da Praça Leão Coroado (no lado esquerdo da foto) ou à margem 

dos trilhos, o objeto dessa admiração era o trem. 

Com o sibilar de seus apitos as reuniões que aconteciam semanalmente em frente ao 

Hotel Fortunato, o segundo prédio que aparece na margem superior de frente para a praça 

e a estação, eram encerradas. O momento era de espera e ansiedade, tanto para os que 

estavam reunidos quanto para os que estavam hospedados no hotel. É que eles aguardavam 

Eufrazio, o “gazeteiro”, que trazia às costas um fardo de jornais para distribuir pelas ruas da 

Vitória, logo o ambiente era tomado por uma vozeria decorrente das leituras e comentários 
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sobre os temas mais relevantes e, como de praxe, na semana seguinte a amigável reunião 

se refazia.1283 

Junto aos trilhos se formava uma feira composta de tabuleiros com bolo, tapioca e 

cuscuz; uns vendendo milho, amendoim e frutas; outros gritando castanha assada, roletes 

de cana, laranjas doce; e enquanto os trens eram manobrados muitos aproveitavam para 

tomar um café ou observar as jovens que apareciam para colocar uma carta no correio do 

trem, flertar ou esperar alguém.1284   

Segundo a memorialista,1285 os momentos mais apreciados eram as tardes de 

domingos quando o trem que vinha do Sertão parava na estação, a “bela praça ajardinada” 

ficava repleta de pessoas, que envolvidas pelos sons das marchas, tangos e dobrados, 

assistiam as retretas da Banda de Música Euterpe Victoriense.1286  

Este espaço, a praça circundada pelo moderno prédio da estação – construído com 

traços ecléticos, mas com predomínio do neoclássico - e por hotéis, se tornou o “endereço 

certo” para onde convergiam todos os movimentos sociais,1287 um espaço de sociabilidades 

por excelência. 

Quando um visitante ilustre estava para chegar à cidade, o pátio da estação ficava 

totalmente ornamentado. O hebdomadário O Lidador, em 13 de janeiro de 1923, noticiava 

que a recepção no local feita por amigos e autoridades ao renomado médico com 

experiência na França, Dr. Oscar de Britto, diretor de higiene e inspetor escolar, e sua esposa 

vindos do Rio de Janeiro, fora abrilhantada por muitas retretas e “girândolas”.    

                                                        
1283 SOTERO, 1986. pp. 39-41. 
1284 CRISÓSTOMO, 1986. pp. 67-70. 
1285  A memorialista é Zilda Crisóstomo. 
1286  O Lidador, 6/10/1923. 
1287 AGUIAR, 2010, p. 30. 
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Foto 3- Acervo do Centro de Cultura e Biblioteca Escritor Osman Lins (n.17). 

 

De acordo com esta fotografia que mostra representações de uma comemoração 

festiva no Pátio da Estação, na década de 20, podemos compreender como os citadinos 

vitorienses se aprontavam para essas ocasiões.1288 

Eram momentos de galhardia onde a sociedade desejosa queria se mostrar em sintonia 

com o progresso. Os homens e meninos de terno e chapéus, as mulheres e meninas de 

vestidos rendados e lindos penteados, trajes bem característico desse tempo, encontrados 

na loja de J. A. de Louvor Soares, a Flor de Paris, localizada no centro comercial, na Rua 

Alexandre Luna no 17.1289 

O lugar e o momento eram também de encontros e olhadelas para os que se 

enamoravam e apresentar-se bem alinhados dizia muito. Para tal, as Pílulas Foster ajudavam 

com a aparência jovial1290 e os penteados na discreta comunicação. Estando a jovem com 

“muitas tranças”, o pretendente não devia se aproximar, pois haveria impasses com a família; 

                                                        
1288 É provável que a comemoração tenha acontecido pelo motivo de algum time de futebol ter vencido uma 

competição, já que quando utilizamos o recurso eletrônico do Word para aumentar e aproximar a imagem, 

visualizamos na margem direita alguns homens carregando um troféu e na documentação hemerográfica 

pesquisada, encontramos registros sobre vários jogos ocorridos no período.     
1289 O Lidador 24/09/1921. p. 4. 
1290 Não envelheça tão cedo. In O Lidador, 23/01/1926. p. 6. 



 

1422 

 

duas tranças significavam uma escolha, na base do ou eu ou ela; parte do cabelo estando 

solta e outra parte presa no alto da cabeça por uma fita verde significava que havia 

“esperança”; um penteado repartindo o cabelo do mesmo lado continha a mensagem: 

“adeus! Já não te amo”. Porem, conforme a imagem parece que o modelo mais usado, o que 

repartia o alto da cabeça para ambos os lados, significava que seu coração não estava 

dividido e era todo dele.1291 

Nas intermediações da estação, como já dito acima, encontravam-se bons hotéis, como 

o Fortunato, de José Joaquim da Silva, capturado nesta imagem que possivelmente o retrata 

na década de 20. 

 

 
Foto 4- Acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. 

 

Conforme os anúncios na imprensa, em suas dependências, além se de hospedarem 

passageiros, automóveis eram vendidos e médicos atendiam seus pacientes. Outro era o 

Tedula, que pertencia a José Vicente Rodrigues e o Hotel Pateo dos Curraes, de Angela Maria 

de França, todos bem planejados, onde se achava boa comida e bebidas nacionais ou 

estrangeiras para todos os gostos, tudo para dar conforto àqueles que visitassem a Cidade 

                                                        
1291 Linguagem dos cabellos. In O Lidador, 24/5/1906. 
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da Vitória.1292 A conclusão parece óbvia: sendo as estações de trem, em cada localidade, 

verdadeiros passeios públicos e/ou espaços marcados por toda uma sociabilidade, parece 

natural que tenham se transformado em espécies de “portas abertas para o mundo”,1293 

razão pela qual atraía para o seu entorno uma rede significativa de serviços, hotéis, cafés, 

restaurantes, entre outros, como parece não restar dúvida em se tratando de Vitória, com 

os inúmeros hotéis edificados nas proximidades de sua estação de trem.   

Nesse ponto de confluência heterogênea, o viajante à direita da fotografia, que saía do 

Fortunato carregando sua maleta em direção a estação, também podia contar com o auxilio 

dos carregadores de bagagens, o jovem à esquerda. Ademais, conforme aparece claramente 

na imagem, um ônibus servia aos passageiros da estação de trem em Vitória. Enfim, um 

serviço que, de acordo com registro no jornal O lidador em 31/01/1925, com ônibus 

implantado por Antônio Sotero de Farias, que transportava passageiros de Vitória à Recife 

e São João dos Pombos, serviço ampliado a partir de 5 de março do mesmo ano com o novo 

empreendimento de José Joaquim da Silva, com quatro veículos que partiam da Praça Leão 

Coroado, circulando e transportando pessoas para Maués, Cajá, Jenipapo, Campo Santo e 

São João dos Pombos, a um custo de 100 e 200 réis.1294   

Esses ônibus eram conhecidos como “Gigolô”, um deles é este visualizado no centro 

da imagem, parado em frente ao Hotel Fortunato aguardando a entrada dos passageiros. E 

mais: se para os citadinos significava agilidade e rapidez, o mesmo não acontecia com o 

homem, ainda dependente da tração animal. Para não em certos transtornos. Segundo o 

narrador em O Lidador de 28/01/1928, o auto-ônibus (“Gigolô”) que fazia Vitória à São João 

dos Pombos, ao passar na estrada vertiginoso assustou o cavalo de Severino José dos 

Santos, o qual desembestou aos pulos. O “matuto”, continua o jornalista, não conseguindo 

domá-lo pelas rédeas foi lançado ao chão onde se esborrachou e se machucou.   

                                                        
1292 O Lidador, 12/12/1914; 12/5/1923; 4/2/1928; 17/8/1895. 
1293 ARANHA, 2003, p. 88. 
1294 Aragão, V.II, p. 119. 



 

1424 

 

A maquinaria alocada em Vitória, fruto da indústria moderna, atraiu muitas pessoas. A 

procura por moradia tornou-se “grande” e, em conseqüência, a especulação imobiliária 

aumentou tanto que chegou ao ponto do valor dos alugueis, já no final do século XIX, quase 

triplicar. Assim, o proprietário que possuísse terrenos e os colocasse à venda receberia 

rápidas propostas, já que o lema na imprensa da época era construir para acomodar e 

“rivalizar” com as progressistas cidades do interior do Sul do país.1295  

Diante desse desejo da elite letrada, o executivo local que no momento era dirigido 

pelo Tenente-Coronel Pedro Secundino Barbosa da Silva e o Sub-Prefeito Tenente-Coronel 

José Xavier Cavalcanti Wanderley, reformulou o Código de Posturas em 28 de setembro de 

1897. A pretensão explicita nas proibições não era apenas de enquadrar as construções em 

um padrão moderno de construção, mas civilizar, mudar hábitos e comportamentos dos 

citadinos que eram incompatíveis com a Vitória que progredia.1296 Com medidas como essa, 

parece que as expectativas narradas pelo redator de O Diário de Pernambuco no dia da 

inauguração da estação ferroviária deixam de figurar como mero sonho gravado no 

inconsciente coletivo para se tornar ali uma realidade.   

                                                        
1295 O Lidador, 17/8/1895. 
1296 Código de Posturas do Município da Vitória, 1977. p. 102-126. 
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Foto 5- Acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. 

 

Embora os jornais de época mostrem que no tecido geométrico da Vitória do período 

continuasse existindo outras urbes indesejadas, um tanto sujas, fétidas e rurais, esta 

fotografia da década de 30, indica que a cidade se modernizava. Seguindo na direção do 

emaranhado de casas, representada na imagem de Luís Schlappriz, vemos, na junção do 

Pátio Duque de Caxias com a atual Rua João Cleofas, iluminação e simetria, prédios bem 

construídos, com portas, janelas e calçadas niveladas para atender a estética desejada. 

Conforme o poeta Jarbas Peixoto, que chegava do Recife envolvido pelo constante 

“rág-rág” do trem, a Terra das Tabocas que aparecia à distância continuava ondulada e com 

a mesma leveza na natureza de outrora, demonstrada nos seus verdes serras e céus.1297 

Entretanto, o impacto das mudanças fazia a Cidade da Vitória ser considerada pelos letrados 

nos anos 30 como a “metrópole no interior” pernambucano.1298   

 

 

                                                        
1297  PEIXOTO, Jarbas. Victoria. Cidade linda. In O Lidador, 10/4/1926. 
1298 O termo foi extraído de uma crônica que data de 27/02/1932, do poeta José Thiago de MIRANDA, 1991. 

p. 30. 
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“CAVALACANGA”: 

DESAFIOS E OBJETIVOS DA ARTE NO SERIDÓ POTIGUAR 
 

Augusto Cesar Ferreira Dantas1299 

Lourival Andrade Junior1300 

 

O presente artigo é um resultado da experiência no projeto de extensão “Seridó 

Visual” idealizado e coordenado pelo professor Lourival Andrade Junior, que também é 

orientador deste trabalho. Das diversas entrevistas feitas durante o projeto escolhemos a 

artista Rachel Lúcio e sua obra “Cícero ama Deus, sua família e cavalacanga” para nos ajudar 

a pensar a arte produzida atualmente no interior do Rio Grande do Norte, na região 

historicamente conhecida como Seridó Potiguar.  

O principal objetivo desse trabalho é justamente, como já dito acima, pensar o 

contexto da produção contemporânea na região do Seridó. E a partir de Rachel Lúcio, 

entender e problematizar as dificuldades e os objetivos de sua produção artística, que não 

pode ser dissociada da produção artística do Seridó, na qual a artista se insere.  

Dessa forma surgem algumas perguntas, que pretendemos responder neste trabalho: 

Como se dá a recepção de seu trabalho na região? Qual é (Quem é), se existe, o seu mercado 

consumidor? Qual é o papel do artista “seridoense”? Além disso, pensar a temática desses 

artistas, o que se busca retratar? Pensando sempre a partir da perspectiva de Rachel Lúcio. 

O Artigo se mostra necessário dado a pouca produção de trabalhos que pensam a 

arte, muito menos a arte produzida na região do Seridó. Ainda mais: a própria utilização da 

história oral pressupõe a criação de um trabalho original, da criação de documentos, que 

pode ajudar outros pesquisadores que busquem trabalhar na mesma vertente. Esse trabalho 

não pretende esgotar o tema, muito pelo contrário, dar vazão a novo trabalhos, que podem 

surgir a partir deste.  

                                                        
1299 Graduando em História/licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), CERES-

CAICÓ. E-mail: c.a.c1995@hotmail.com.  
1300 Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: lourivalandradejr@yahoo.com.br. 
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Nesse trabalhos utilizamos o documento escrito, que foi colhido nas entrevistas de 

forma oral e posteriormente transcrito. Pensando a partir do livro “Usos e abusos da história 

oral” um trabalho pioneiro no Brasil com essa temática, que reúne diversos artigos de 

escritores de todo o mundo, organizados por Janaina Amado e Marieta de Moraes Ferreira.  

Esse artigo também trabalha com imagens, com uma leitura de imagens, por isso é 

necessário a utilização de autores que pensem nesse sentido, tendo em vista a história 

escrita utilizando como fonte a imagem, no nosso caso, as obras de arte. Assim fizemos uma 

revisão bibliográfica que reúne tanto historiadores quanto críticos de arte, entre eles E. H. 

Gombrich, Alberto Manguel, Jorge Coli, Rodrigo Naves e Aracy Amaral. Leituras que foram 

produzidas durante o projeto.   

O presente artigo foi idealizado a partir da experiência de pesquisa no projeto de 

extensão “Seridó Visual: arte na rede”, idealizado pelo prof. Dr. Lourival Andrade Júnior que 

se encontra hospedado no site do CERES (http://www.cerescaico.ufrn.br/seridovisual/). O 

projeto busca nas cidades do Seridó artistas que trabalham com escultura/pintura e/ou 

outras categorias de artes visuais. 

O projeto teve uma primeira etapa, tendo como bolsista de iniciação científica Clara 

Manuella de Souza Guerra. Essa segunda etapa, agora como um projeto de extensão, vem 

para preencher algumas lacunas deixadas na primeira parte do projeto, tanto de cidades 

que ainda não haviam sido contempladas como a inclusão de novos artistas de cidades que 

já apareceram no projeto.  

Nessa segunda fase do projeto foram 13 (treze) artistas entrevistados em 8 (oito) 

cidades do Seridó, entre escultores e pintores: Caicó (Istelo Almeida Silva e Rachel Lúcio), 

Currais Novos (Assis Costa e Luzia Dantas), Jardim de Piranhas (Isac de Araújo Costa), Jardim 

do Seridó (Geicifran Francisco de Assis Azevedo, Laudeci de Araújo Azevedo e Neném de 

Chicó), Jucurutu (Francisco Alves da Silva e Miguel), Lagoa Nova (Maria Aparecida de 

Almeida Silva), São Vicente (Raphael Fernandes) e Serra Negra do norte (Sebastião 

Fernandes Medeiros).  

http://www.cerescaico.ufrn.br/seridovisual/
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O principal objetivo do projeto é a catalogação da produção artística contemporânea 

no Seridó Potiguar e a divulgação da mesma, pensando a internet como uma ferramenta de 

grande alcance. Além disso, o projeto espera servir como material didático para os 

professores que lecionam arte nas escolas do Seridó, para que possam trabalhar a arte que 

é produzida na própria região, que representa a realidade dos alunos. Fazendo com que eles 

possam se identificar com aquilo que está no quadro, reduzindo a distância que ainda existe 

entre a arte e o povo.  

O projeto acontece a partir de uma entrevista com artistas indicados pelos órgãos 

responsáveis pela cultura dos municípios, consiste na pesquisa in loco nas 

casas/ateliês/locais de produção dos artistas. Que é o principal diferencial do projeto, 

possibilitando ao pesquisador não só conhecer o artista, mas a sua família, o local de onde 

ele parte, que tem necessariamente influência sobre o seu trabalho. 

Assim esse artigo, se baseia, portanto, na História Oral, pensada como uma 

metodologia, assim como apresentado e defendido por Marieta de Moraes Ferreira e 

Janaína Amado, organizadoras do livro “Usos e abusos da história oral”, que ainda elencam 

duas outras visões sobre a história oral, uma vertente que a vê como técnica e outra como 

disciplina. Para defender essa posição elas escrevem na apresentação: 

 

“[...] a história oral, como todas as metodologias, apenas estabelece e ordena 

procedimentos de trabalho – tais como os diversos tipos de entrevista e as 

implicações de cada um deles para a pesquisa, as várias possibilidades de 

transcrição de depoimentos, suas vantagens e desvantagens, as diferentes 

maneiras de o historiador relacionar-se com seus entrevistados e as 

influências disso sobre seu trabalho – funcionando como ponte entre teoria 

e prática” (AMADO; FERREIRA, 2006, p. XVI). 

 

O livro “Usos e abusos da história oral” ainda pensa outras metodologias que em sua 

época eram tão pouco aceitas para a historiografia brasileira quanto à história oral, tratava-

se da década de 1990. Entre eles, a história do tempo presente. Mas também pensa as 

biografias e a memória, que são temas latentes a quem procura trabalhar com história oral.   
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Ao mesmo tempo, o artigo tem em vista que a história escrita tendo como fonte a 

imagem, no caso, as obras de arte, devem ser lidas como tal, pensando assim, a partir de 

uma revisão bibliográfica que reúne tanto historiadores quanto críticos de arte, entre eles E. 

H. Gombrich, Alberto Manguel, Jorge Coli, Rodrigo Naves e Aracy Amaral. 

Assim a metodologia utilizada em relação a leitura de imagens é pensada a partir de 

Manguel, que em seu livro “Lendo imagens” escreve: 

 

“A imagem de uma obra de arte existe em algum local entre percepções: 

entre aquela que o pintor imaginou e aquelas que o pintor pôs na tela; entra 

aquela que podemos nomear e aquela que os contemporâneos podiam 

nomear; entre aquilo que lembramos e aquilo que aprendemos; entre o 

vocabulário comum, adquirido, de um mundo social, e um vocabulário mais 

profundo, de símbolos ancestrais e secretos.” (MANGUEL, 2001, p. 29).   

  

Pensamos então que a obra de arte só pode ser pensada a partir do contexto em que 

o/a artista está. Apesar de a obra estar estritamente relacionada ao artista que a produziu a 

sociedade tem uma participação significativa, ele a nomeia, a identifica; o artista precisa do 

público, que autoriza a sua produção, que autoriza a sua permanência no mercado.  

Outro autor, dessa vez Jean Claude Schmitt, reforça essa ideia que Manguel faz da 

relação do artista com o meio em que produz, ele escreve: “Um duplo desafio – analisar a 

arte em sua especificidade e em relação dinâmica com a sociedade que a produziu – 

apresenta-se assim ao historiador das imagens.” (SCHMITT, 2007, p. 33). 

 Outro dado a considerarmos em relação as leituras realizadas é a posição de 

Gombrich que afirma categoricamente na introdução de seu livro “História da arte”, 

intitulada “Sobre arte e artistas”, onde o autor diz não haver Arte (com A maiúsculo), mas 

artistas. E explica-se um pouco adiante: “O que chamamos ‘obra de arte’ não é fruto de uma 

atividade misteriosa, mas objeto feito por seres humanos para seres humanos” (p. 32).  

Gombrich vem então nos lembrar algo que parece que nos esquecemos 

constantemente, quando colocamos a arte num patamar divino, mas tanto ela é produzida 

por seres humanos quanto é produzida e consumida por seres humanos.  
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Assim chegamos à Rachel Lúcio, artista de uma produção variada, trabalhando com 

diversas técnicas e diversos materiais, nasceu em Patos na Paraíba, mas já morou em diversas 

cidades do Brasil. Hoje com 50 anos também já se enveredou por diversos tipos de arte, 

entre eles a fotografia, teatro, a pintura e o artesanato.  

Passou muito tempo sem produzir quadros, voltou somente há três anos, quando se 

instalou na cidade de Caicó. Ali se juntando a dois outros artistas, Adonay e Custódio e 

criando o coletivo de arte “Casa de Pedra”, instalado em uma parte do monumento histórico 

de Caicó do mesmo nome. 

A Casa de Pedra tem uma função tripla, já que a mesma se mostra como um ateliê 

para esses três artistas, onde eles produzem seus trabalhos pessoais e coletivos, que vão da 

pintura e a escultura ao artesanato; além de ser o local em que eles expõem os seus 

trabalhos e onde também funcionam oficinas de arte, para aqueles que queiram desenvolver 

atividades artísticas, coordenados pelos três artistas. 

Chegamos então à produção artística de Rachel Lúcio, os seus trabalhos se dividem 

em diversas categorias e são produzidas a partir de diversas técnicas, mesclando técnicas 

inclusive no mesmo quadro. Sua temática também é muito variada, pinta desde a natureza 

seridoense: podemos encontrar um ipê, um homem andando numa estrada de terra, 

galinhas; até Dom Quixotes e pessoas compenetradas lendo.  

Mas entre seus trabalhos, sem dúvida, a obra que mais chama a atenção, o que se 

pode chamar de sua obra-prima é “Cícero ama Deus, sua família e Cavalacanga”. Consiste 

em um tríptico, ou seja, uma pintura dividida em três partes, que foi produzida em uma 

junção de duas técnicas, numa delas utiliza um técnica semelhante das que são utilizadas 

em xilogravuras, com incisões sobre MDF. Mas trabalha nessa, como em praticamente todas 

as suas obras, com acrílica sobre tela. 

Pensamos então, a partir das leituras realizadas, que toda imagem traz alguma 

mensagem oculta, um enigma que precisa ser decifrado, em algumas obras sendo esse 

enigma mais evidente do que em outras. Utilizamos então o método utilizado por Manguel 
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ao interpretar a obra de autoria desconhecida “A virgem e o menino à frente de um guarda-

fogo”. Nessa obra, assim como a obra de Rachel Lúcio, o enigma que Manguel fala estava 

latente. 

Na obra o artista parte de um processo duplo, santifica o profano e humaniza o 

sagrado. Isso ocorre na representação da virgem com o menino Jesus em um lar mortal, 

com todos os objetos que nos fazem supor isso. Mas ao mesmo tempo o artista resignifica 

os elementos do mobiliário, remetendo a tradição iconográfica cristã. Uma cadeira de três 

pés representa a trindade, um guarda-fogo simboliza a aureola da virgem, entre outros 

símbolos que remetem ao sagrado. 

Assim investiremos um método semelhante ao de Manguel no triptico de Rachel 

Lúcio, pensando além da própria composição da imagem, as suas personagens, as suas 

cores, a sua técnica de pintura; até os seus significados, o objetivo da artista, a mensagem 

que quer passar através de sua arte.  

 

   
FIGURA 8: ACERVO DE RACHEL LÚCIO 
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A série apresenta tons escuros, sobretudo marrons e negros, com detalhes em verde 

e amarelo, as três partes apresentam um mesmo padrão, mas tem autonomia entre si, um 

não é a extensão do outro. O primeiro deles apresenta uma figura que lembra o bumba meu 

boi, uma cabeça com chifres e cordões amarrados nesses últimos, assim como nas festas 

populares.  

A terceira parte traz aparentemente um homem galopando em um cavalo. Essa última 

personagem, ao contrário do que parece a primeira vista vem a dar o nome à sua obra: 

“Cícero ama Deus, sua família e cavalacanga”. Consiste segundo a própria artista na burrinha 

do padre, ou mula-sem-cabeça, que também é conhecida como cavalacanga. Uma 

manifestação cultural do Maranhão, assim como o bumba meu boi, que está representado 

na primeira parte. Outra coisa que as une é o tecido que as reveste que é o mesmo, 

estampado com flores. O todo, digo os detalhes do fundo também dão essa sensação de 

festas populares. 

A parte central é a grande incógnita da obra, apresenta uma figura aparentemente 

humana, que parecer ser assexuada, por isso difícil de defini-la. Parece ser um ser 

descaracterizado, sem cultura, sem personalidade, em meio a dois outros personagens que 

trazem características marcantes, que representam a expressão cultural popular. 

E essa ideia de manifestação popular é reforçada pela utilização da técnica, 

semelhante a utilizada nas capas da literatura de cordel, as xilogravura, que tem uma 

participação importante como expressão da história narrada, só que não em verso, mas em 

imagens.  

Podemos relacionar dois elementos de “Cícero ama Deus, sua família e cavalacanga”, 

a utilização da técnica semelhante a da utilizada para produzir xilogravuras e a produção da 

obra como um triptico, os dois remetem a influência medieval no nordeste brasileiro. Os 

folhetos foram populares na Europa durante o período que conhecemos como Idade Média, 

já o tríptico faz parte da tradição da arte sacra medieval, onde essas imagens representavam 

em sua maioria as cenas da vida de Cristo ou dos santos.   
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Assim Rachel Lúcio se alinha com outros artistas brasileiros que buscam representar 

a natureza brasileira a partir de suas festas populares. Entre eles se destaca Guignard e suas 

festas de São João, que assim como Rachel busca utilizar tons escuros, são um mar de 

escuridão que envolve o colorido do Brasil, onde vemos igrejinhas, balões, palmeiras, 

bandeirolas e homenzinhos.   

Outro artista que busca a representação do Brasil é Volpi também representa o Brasil 

a partir das festas populares, representadas por ele a partir de suas formas geométricas que 

tentam representar as bandeirinhas comuns às festas de São João nordestinas. Outra 

maneira de representar o Brasil é a utilização de apenas uma cor, o azul. Abundante no país, 

seja de céu, seja de mar.  

Porém quando se fala em representação do Brasil logo pensamos em Tarsila do 

Amaral, que através de suas cores vivas e seus personagens “exóticos”, falamos de suas 

primeiras obras, representa todo o universo tropical, de natureza abundante, de 

cidadezinhas do interior.  

Essas discussões sobre a arte brasileira estão presentes nos artigos escritos por 

Rodrigo Naves, seja os reunidos em “O vento e o moinho” ou em “A forma difícil”, deste 

último tiramos a maioria das discussões que tratamos nesse trabalho.   

Sobre a ideia de pintar Rachel Lúcio nos traz que ela surge naturalmente, sobre 

“Cícero ama Deus, sua família e Cavalacanga” ela relata: 

 

“Eu vi uma frase num carro, num ‘caminhãozinho’ desses: ‘Cícero ama Deus, 

sua família e as meninas’. E a partir daí eu achei ambíguo essa história porque 

ele sabe porque ele colocou, a pessoa, mas você pensa assim: ‘Qual é a 

relação, qual é esse afeto que está relacionando isso aí?’. Aí eu comecei a 

fazer uma série de brincadeiras a partir daí”.  

  

E a inspiração que surge para Cavalacanga, por acaso, naturalmente, é a forma com 

que surgem as diversas outras obras da artista. Ela crítica os artistas que produzem obras de 

denuncia social, que ao pintar tem um objetivo especifico, esse não é a sua intenção. 
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Por esse motivo se dá a grande dificuldade de entender essa obra de Rachel Lúcio, a 

mesma não nos dá pistas, ela afirma que ao pintar não tem objetivo de transmitir uma 

mensagem, a sua intenção “é o quadro em si”. O que nos faz pensar na produção de artistas 

como Pollock, principal nome do expressionismo americano estadunidense, que procurava 

ao máximo se isentar da participação na sua obra de arte, buscava a não comunicação. 

 Porém como vemos na sua obra que está sendo analisada, a sua produção não 

consiste em uma produção abstrata, apesar de ser perceptível uma influência dessa corrente 

em sua obra, diferente de praticamente toda a sua produção anterior. Ela afirma que gosta 

e produz figurativos, mas critica a grande importância dada na região para os quadros 

realistas.  

Não só isso, segundo a própria a arte realista é a única ideia que a maioria das pessoas 

tem de arte, não existe a noção de criação artística, de invenção. A arte valorizada na região 

é a que mais próxima chega da realidade. E qualquer outro tipo de arte que busque 

subverter essa premissa, logo, não é valorizada, é rechaçada. 

Sendo assim percebemos que os artistas que produzem na região do Seridó são 

direcionados a uma produção mais realista, mais facilmente assimilável, sobretudo porque 

os artistas estão sujeitos ao mercado, já que praticamente só trabalham sob encomenda, 

não existindo muitas vezes a produção autônoma, intencional. Que dá maior liberdade de 

criação artística ao artista.  

Esse é o caso de “Cícero ama Deus, sua família e Cavalacanga”, ela foi produzida num 

impulso artístico de Rachel Lúcio, não foi produzida com o objetivo estrito de ser vendida, 

nem foi pensada a partir de um referencial externo, sugerido por outrem, a artista teve a 

autonomia de trabalhar a temática que pretendia, com os materiais e as técnicas que quis. 

Mas relata e reclama da pouca valorização da arte que é produzida na região, que é 

refletida pela inexistência de um mercado consumidor, mas reforça que não é porque o 

artista é da região que é desvalorizado, mas porque não existe realmente o interesse.   
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Entre os artistas entrevistados nessa segunda fase do projeto é uníssona essa pouca 

valorização que é dada ao artista na região do Seridó. Eles falam que sentem esse descaso, 

sobretudo em relação aos órgãos públicos que não estão presentes. Não existem locais nem 

para a produção, nem para a exposição de suas obras; a única exceção são as casas de 

cultura e as feiras que não ocorrem frequentemente, mas eventos anuais. 

 Eles relatam a inexistência de um mercado consumidor de arte no próprio Seridó, 

que implica na necessidade desses artistas exercerem outras profissões como primeiro meio 

de vida e a arte fique em segundo plano e/ou como um hobbie. Não ocorre diferente com 

Rachel Lúcio. 

A artista trabalha como professora de arte na rede de ensino básico da cidade de 

Caicó, também desenvolve trabalhos como professora de arte na própria Casa de Pedra, 

mas ela deixa claro que essas aulas não são fixas, dependendo da procura. E só no seu tempo 

livre consegue criar suas peças, que não se resumem apenas em quadros, mas também 

produz peças de artesanato 

 Assim, Rachel Lúcio apesar de todos os desafios que se apresentam na região do 

Seridó, entre eles o principal consiste na inexistência de um mercado na própria região, o 

que faz com que os artistas precisem tanto de um mercado externo, sobretudo a capital do 

estado, quanto a necessidade do artista procurar um trabalho que possa dar condições de 

subsistência. Em alguns casos esse trabalho, que acaba se tornando o trabalho oficial, não 

tem nenhuma ligação com a arte. 

Encontramos apenas nessa segunda fase obras que vão muito além das obras 

tradicionais que abordam temas regionalistas: a fauna e a flora da região, presentes na 

maioria dos artistas, também em Rachel Lúcio; e as imagens de santos, sobretudo na 

escultura de Luzia Dantas. Mas também as esculturas de bandas de músicas com já três 

gerações em Jardim do Seridó, imagens de matrizes africanas, desenhos surrealistas, entre 

outros.     
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 Constatamos a partir desse artigo apenas uma das muitas possibilidades de temática 

que existem na arte que se produz atualmente no Seridó Potiguar. Percebemos que não 

existe uma única vertente, que não existe um modelo pré-estabelecido, a variedade é 

justamente o que as une enquanto tal. 

Essa variedade é defendida pela própria Rachel que tem uma produção bastante 

variada que vai desde temas regionais, ou seja, que caracterizam a região da qual a artista 

produz (ipê, romã, galos, paisagens), até Dom Quixotes e pessoas lendo, que poderiam e 

são temas recorrentes em diversos artistas de diversas partes do mundo, não são algo 

característico do Seridó.  

Chegando até “Cícero ama Deus, sua família e Cavalacanga” que é uma obra 

absolutamente pessoal, que traz uma temática particular, que parece fugir completamente 

do real. Apesar disso a obra permanece apresentando as suas personagens, figuras 

assimiláveis. Impedindo-o de tornar-se absolutamente abstrato, apesar de parecer esse o 

objetivo da artista que diz procurar o “quadro em si”. 

Mas como tivemos a oportunidade de perceber a partir desse artigo “Cícero ama 

Deus, sua família e Cavalacanga” fala muito, praticamente grita uma mensagem escondida, 

que precisa ser lida para ser compreendida. Mas lida ou não a sua mensagem, a obra chama 

a atenção de qualquer um que vá a Casa de Pedra, onde a obra ainda está pendurada na 

parede, para causar as mais diversas leituras que ela possibilita, como toda obra de arte.  

A nossa leitura diz respeito ao encontro na obra de elementos que remetem a duas 

festas populares brasileiras, o bumba meu boi e a burrinha do padre, ambas manifestações 

populares do nordeste brasileiro, assim como o cordel, a que a obra se refere a partir da 

técnica utilizada. Da mesma forma encontramos na produção de um tríptico uma ligação 

com a arte medieval, da qual a cultura nordestina bebeu muito, inclusive num cultivo muito 

acentuado da arte sacra, ainda muito presente na arte produzida no Seridó Potiguar.  

Também encontramos em Rachel Lúcio referencia a outros artistas brasileiros que 

trabalharam com a temática das festas populares brasileiras, como Guignard e Volpi. Cada 
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um deles de sua forma particular produziram obras que refletem o Brasil, a partir de suas 

representações culturais, das manifestações do povo brasileiro. Ambos procuram, sobretudo 

nas festas juninas o seu material, encontrando a sua forma de representação seja em balões 

ou em bandeirinhas. Ou mesmo Tarsila do Amaral que em outro sentido representa o Brasil. 

Assim, Rachel Lúcio também investe nessa tentativa, só que procura representa-la a 

sua forma, partindo de sua formação artística e de seus referenciais. Algumas 

particularidades de sua obra em relação aos outros artistas citados foram detectadas na 

utilização demasiada de tons escuros, só em alguns detalhes é que podemos ver as cores, 

que são comumente utilizadas nesse tipo de empreendimento de pintar o Brasil, o tropical, 

o solar. Como pode ser visto claramente em Tarsila do Amaral.  

Rachel Lúcio apesar de se isentar de definir sua obra, acredita que a obra diz por si 

só a sua mensagem, e que cada um pode, partindo de seus referencias ler a sua obra. Dando 

à “Cícero ama Deus, suas família e Cavalacanga” uma infinidade de possibilidades de 

interpretação. E foi isso que buscamos nesse trabalho, a partir de nossa “investigação”, uma 

leitura entre as diversas.  
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O CIGANO E A LANTERNA DE CLIO: A HISTÓRIA DO HOLOCAUSTO 

CIGANO ATRAVÉS DO CINEMA DE TONY GATLIF 

 

Lucas Medeiros de Araújo Vale* 

Lourival Andrade Júnior** 

 

O passado iluminado pelo cinema é como se Clio, a musa 

da história, além do clarim e do relógio d'água, portasse 

também uma lanterna, projetando sobre o passado seu foco 

de luz artificial. 

 

A lanterna de Clio, mencionada por Maria Helena Capelato e Eduardo Morettin no 

livro História e Cinema: Dimensões históricas do audiovisual, é aqui invocada, e através de 

seus lampejos de luz sobre o passado buscamos compreender as inter-relações entre 

Cinema e História, e analisar as representações de um momento avassalador na história dos 

“povos” ciganos: a porajmos1301. 

Este artigo é produto de nossas investigações junto ao projeto de pesquisa Ciganos 

no Seridó Potiguar: origens, cultura e estratégias de sobrevivência, em desenvolvimento no 

Centro de Ensino Superior do Seridó – UFRN, e financiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 

mesma instituição, estando ainda atrelado à base de pesquisa História, Cultura e Poder, onde 

objetivamos, antes de tudo, empreender um esforço na busca e na aquisição de fontes 

relevantes para o conhecimento histórico acerca do multiverso cigano1302. 

                                                        
* Discente do curso de licenciatura em História do CERES/UFRN. Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/IC) 

vinculado ao Projeto de Pesquisa Ciganos no Seridó Potiguar: origens, cultura e estratégias de sobrevivência. E-

mail para contato: lucasvale11@gmail.com 
** Prof. Dr. em História no DHC/UFRN. Orientador de pesquisa. 
1301 Palavra da língua cigana Romani, utilizada para se referir ao massacre nazista feito contra os ciganos. Esta 

palavra pode ganhar outras grafias de acordo com o grupo que a empregue. 
1302 Na Física, a teoria do multiverso traz o sentido no nome: existiriam infindáveis universos numa espécie de 

queijo de energia quântica, onde bolhas se formam e somem sem parar. Utilizamos deste conceito para 

caracterizar a cultura cigana, com suas infinitas variáveis, formas e manifestações. Que rompem com a ideia de 

uniformidade ou homogeneidade, ao passo que se dividem (e subdividem) culturalmente em grupos que se 

movimentam, que se hibridam, e que desenvolvem suas próprias estratégias de (sobre)vivências e formas de 

se relacionar com o espaço, com o outro e com suas redes de sociabilidade.    



 

1443 

 

Neste sentido, esbarrar com o cinema (aqui entendido como fonte e objeto da 

história) parecia ser algo inevitável, pois se durante centenas de anos os ciganos 

permaneceram alheios aos domínios de Clio, eis que na modernidade as produções 

cinematográficas se apresentam como uma das maneiras possíveis de contar suas histórias. 

Tal linguagem, não deve, e nem pode, passar despercebida por nós historiadores que 

optamos por adentrar no multiverso das representações e de suas implicações na história 

da humanidade.  

 De acordo com Rosensntone (2010), as imagens em movimento não eliminam a 

história contada em palavras impressas, pelo contrário, vêm se juntar à linguagem que o 

passado pode usar para falar. O cinema nunca será capaz de fazer exatamente o que um 

livro pode fazer, e vice-versa. “O filme muda as regras do jogo e cria seu próprio tipo de 

verdade, um passado em níveis múltiplos que tem tão pouco a ver com linguagem que é 

difícil descrevê-lo de forma adequada em palavras.” (ROSENSTONE, 2010, p.233)  

 O cinema é aqui compreendido como documento histórico extremamente 

importante para o historiador, que deve buscar na narrativa, no roteiro, no cenário e nos 

sons e nas imagens, as relações do filme com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o 

público, a crítica e a sociedade. “É como material fragmentado, parcial e muitas vezes 

anacrônicos em relação aos eventos representados, que o filme pode se revelar como 

documento histórico da época e da sociedade que o produziu.” (NAPOLITANO, 2011). 

Muito da percepção que temos da História da humanidade está irremediavelmente 

marcada pelo contato que temos com o cinema, dentro deste contexto se inserem as 

imagens que temos sobre as culturas ciganas. Estas imagens cristalizam-se em nosso 

imaginário e nos despertam as mais variadas sensibilidades. Como falar em Ciganos, por 

exemplo, e não se lembrar das ciganas fatais de longas saias rodadas, ou dos ciganos 

trapaceiros presentes em O Corcunda de Notre Dame (1996)?  
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No artigo científico Ciganos, Imagens e Identidades: as representações do sujeito 

cigano às luzes do cinema, que publicamos nos anais do III CNHCS1303, discorremos sobre 

algumas produções cinematográficas e os ciganos nelas representados, onde conseguimos 

notar a construção do cigano imaginado, que pode remeter tanto a uma ode à cultura cigana 

quanto à necessidade da consolidação de um outro retórico, primitivizado, folclorizado, 

diferenciado e diferenciante. 

A magia, a música, a sedução e a ousadia são temas que historicamente estão 

ligados aos Ciganos do mundo todo, e foram muito bem aproveitados no mundo do 

entretenimento cinematográfico. Entretanto, vêm ganhando destaque nas últimas décadas, 

tanto pelo seu valor artístico, quanto pelo seu viés histórico e social, trabalhos que se 

enveredam por outros caminhos, mostrando este mundo multicolorido nos mais sombrios 

tons de cinza. 

A criminalidade, as perseguições violentas e o preconceito latente ganham destaque 

nas obras de diversos cineastas. Aqui podemos citar os nomes de Emir Kusturica e Tony 

Gatlif, ambos com produção bastante aclamada pela critica cinematográfica. Neste artigo, 

daremos destaque, não aleatoriamente, a este último cineasta, que como poderão ver será 

um dos mais importantes narradores do episódio da perseguição nazista empreendida 

contra os ciganos no século XX. 

Michel Dahamani Gatlif, o Tony Gatlif, hoje com os seus 66 anos de idade, atua como 

realizador, diretor, roteirista e também como compositor em filmes franceses, onde a sua 

maioria é dedicada aos povos ciganos. O cineasta conta com uma filmografia extensa que 

tem seu início em 1975 com La Tête en ruine, e já arrematou alguns prêmios ao redor do 

mundo, inclusive em Cannes (melhor diretor em 2004, por Exils, e indicação à Palma de Ouro 

pelo mesmo filme). Gatlif é famoso por entrar em questões polêmicas e revelar injustiças 

cometidas contra os ciganos, como o Porajmos, objeto de nossa análise.  

                                                        
1303 III Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades. Realizado em novembro de 2013 em Caicó/RN – 

Brasil.  
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O fato deste cineasta também ser cigano é o que nos desperta maior interesse. Isso 

por que a história dos povos que hoje conhecemos como ciganos foi, e ainda é, uma história 

de exclusão. Por se tratar de culturas que permaneceram durante muito tempo ágrafas, não 

deixaram ao longo dos séculos escritos sobre si. Assim, a história dos ciganos foi sempre a 

história escrita pelo outro (o não-cigano). 

De acordo com o historiador Marc Ferro (2010), desde quando o cinema se tornou 

uma arte, ele foi usado para intervir na história. E Gatlif intervém na história, e faz história 

(se entendermos esse fazer como uma tentativa séria de dar sentido ao passado), mostrando 

ao grande público traços das culturas com a qual manteve contato e suas denúncias a 

respeito de temas que muitas vezes são invisibilizados e que não ganham o destaque 

merecido na história escrita. “Aceitar os cineastas como historiadores, (...), é aceitar um novo 

tipo de história. A mídia e suas práticas de construção do passado garantem que o mundo 

histórico nos filmes será diferente do mundo histórico nas páginas.” (ROSENSTONE, 2010, 

p.232-233) 

Não existem ainda no Brasil trabalhos que analisem as inter-relações do cinema de 

Gatlif com a História dos ciganos, talvez pelo fato de sua produção cinematográfica não 

encontrar espaço junto aos gigantes hollywoodianos e estar mais restrita aos acervos de 

cineclubes e cinéfilos, ou talvez porque ainda são poucos os pesquisadores que se dedicam 

a este estudo. 

A partir das análises que realizamos da filmografia de Tony Gatlif, pudemos traçar um 

perfil para a história contada por ele sobre o Holocausto Cigano. Este foi definido por nós 

em três aspectos: 1) O cinema como denúncia; 2) O cinema como memória; 3) O cinema 

como resistência. 

O cinema como denúncia - Gatlif provoca-nos a olhar para a história dos ciganos, para 

o seu passado e para a história dos massacres e perseguições. O cinema ganha o tom de 

denúncia e sua intenção é declarada: evitar que o abominável retorne a acontecer, que após 

olharmos os ciganos do cinema, possamos olhar de outra forma os ciganos do presente. 
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O cinema como memória – O poder dos filmes em construir e fortalecer imagens e 

memórias (coletivas e individuais) é objeto de estudo de diversos pesquisadores ao redor 

do mundo, e aqui nos cabe afirmar que sem dúvida alguma os filmes de Gatlif cumprem 

esse papel, construindo e fortalecendo memórias acerca da história e culturas ciganas, 

principalmente pelo fato de que publicações sobre o assunto ainda são escassas e têm 

acesso ainda limitado a um público restrito de pesquisadores.  

O cinema como resistência – pensamos o cinema de Gatlif tal como Andréa França 

(2006) pensa o cinema de resistência: “São filmes que incorporam na sua narrativa uma gama 

de outras vozes e imagens, que se perguntam o que é um sujeito hoje, senão aquele que se 

forma nos entrelugares, nas fronteiras e na mistura.” (FRANÇA, 2006. p.397). Gatlif 

empreende um enorme esforço ao tentar representar os ciganos e as variadas manifestações 

da ciganidade e suas formas de resistência. O autor rompe com os estereótipos 

homogeneizantes na medida em que mostra ciganos diferentes do imaginado pelo senso-

comum e em situações completamente diferentes da que estamos acostumados a ver em 

outras produções cinematográficas.  

Para ilustrar isso, escolhemos analisar duas obras separadas por dezessete anos, 

sendo elas: Latcho Drom (1992) e Liberté (2009), onde o tema do holocausto cigano aparece 

em sua forma mais sensível. Buscaremos, assim como propõe Rosenstone (2010), nas suas 

produções cinematográficas acabadas, e não em suas intenções declaradas, o entendimento 

do pensamento histórico que encontramos na tela. 

De acordo com Frans Moonen (2012), 1304 a mais selvagem e bárbara perseguição aos 

ciganos de que se tem notícia ocorreu não em séculos passados, entre povos então ditos 

“primitivos” ou “selvagens”, ou no Brasil, mas em pleno Século XX, na Alemanha, país (pelo 

menos até então) considerado “civilizado”. Segundo ele: 

 

                                                        
1304 Principal referência nacional acerca das políticas anticiganas no Brasil e no mundo. 
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As únicas vítimas do terror nazista que costumam ser lembradas, no entanto, 

são apenas os judeus, e quase nunca os ciganos. Enquanto hoje a bibliografia 

sobre o holocausto judeu é imensa, não faltando inclusive museus e 

memoriais especialmente construídos para lembrar este triste genocídio, o 

holocausto cigano sempre foi considerado um fato de menor importância. 

(MOONEN, 2012. p. 51) 

   

Gatlif não apenas toca como também escancara essa ferida sempre que possível, 

expondo (mesmo que por alguns minutos) este massacre em seus filmes. Mostra-nos que 

nas mesmas câmaras de gás, nos mesmos crematórios, ou então fora deles, num lugar 

qualquer da Europa, foram massacrados também, de acordo com Pereira (2009), cerca de 

250 a 500 mil ciganos. Neste sentido, tanto Latcho Drom (1992) como Liberté (2009) 

desempenham papéis importantíssimos, dando cor, voz e vez aos marginalizados. 

Latcho Drom (que em romani significa “bom caminho”) desperta no espectador as 

mais diversas sensibilidades. Sem diálogo e sem um elenco propriamente dito, o filme 

retrata as longas viagens dos diversos ciganos que estão espalhados pelo mundo. A 

trajetória dos ciganos (do Oriente à Europa) é revivida, passando pela Índia, Turquia, 

Romênia, Hungria, República Tcheca, Alemanha e França, até chegar à Espanha. Neste filme 

Gatlif consegue capturar a essência dos diferentes grupos e um pouco do quase infinito 

multiverso cultural cigano através das músicas e das danças, responsáveis por transmitir 

todas as emoções. 

O que nos importa desta película, no momento, é a cena que se desenvolve após 

quase uma hora de filme, e que ocupa apenas três minutos do longa-metragem: 

 Um trem parte. Arames farpados velhos se entrelaçam na paisagem congelante, 

ganhando destaque em plano de detalhe. Em coro, vozes femininas fundem-se com o 

inverno em uma música não-diagética. Pegadas na neve. Um ser envolvido em um manto. 

A música sobre Auschwitz cantada pelas vozes suaves alertam para o tema sombrio que 

ainda assombra as estradas ciganas. A personagem oculta revela-se, e de dentro do manto 

escuro surge uma senhora com as marcas do tempo estampadas no rosto. Com um lenço 



 

1448 

 

florido na cabeça e um cigarro entre os dedos ela assume a cantinela. Em primeiríssimo 

plano fitamos o seu olhar, que se desvia do nosso e se mira para o distante, para o não 

presente. “2-9267”. -  Sequência marcada em seu braço -  nos dá uma pista sobre o seu 

passado, revela as marcas que nem a espessa neve consegue apagar. Revela aquilo que 

Gatlif insiste em denunciar: o holocausto cigano. A potência das imagens expõe-se 

subitamente. A música ganha sentido e um misto de sensações nos atinge. A cena encerra-

se com a imagem de um rio que segue seu curso, assim como os ciganos que continuaram 

a caminhar.1305 

 Apesar de compor apenas três minutos do filme, a cena supracitada é sem dúvida 

alguma uma das mais marcantes de toda a obra. Tony Gatlif utiliza de vários elementos para 

exteriorizar a dor que o holocausto causou a esses milhares de ciganos. O arame farpado, o 

frio congelante, os números marcados na pele: o pesadelo de Auschwistz não foi esquecido 

pelos ciganos e não será pelo restante do mundo. 

 Moonen parafraseia Gilsenbach e cita três fatores que facilitaram a perseguição aos 

ciganos na Alemanha antes e durante a II Guerra Mundial: 1) o já tradicional ódio dos 

alemães e de outros europeus aos ciganos, existente já desde o Século XV; 2) os arquivos 

desde o final do Século XIX existentes sobre ciganos na polícia criminal e 3) as teorias de 

antropólogos, psiquiatras e médicos sobre “higiene racial” e “biologia criminal”. 

Todos esses três fatores aparecem detalhadamente no enredo de Liberté (2009). 

Neste longa, premiado no Montréal World Film Festival, a história é ambientada na França 

sob influência nazista, durante o período da segunda grande guerra, e é protagonizado por 

uma família cigana nômade que se vê proibida de viajar e de manifestar a sua ciganidade1306 

                                                        
1305  É importante destacar a limitação que nos impõe a descrição desta cena. É humanamente impossível 

transpor em palavras as imagens, sons e cores próprias da linguagem cinematográfica. Cabe-nos aqui versar 

sobre aquilo que nos pareceu importante na composição da cena e em seu sentido histórico. 
1306  Conceito aplicado para se referir ao conjunto de práticas culturais afirmativas e identitárias de uma cultura 

ou rede de sociabilidade cigana. 
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correndo o risco de ser presa e mandada aos campos de concentração, que se multiplicavam 

rapidamente na época.  

Em Liberté, a liberdade, tema principal do filme, se metaforiza no espírito e no ser 

cigano, que luta e resiste ao homem europeu fascista. O cineasta recorreu a museus e 

memoriais do holocausto, a fim de tornar a sua ambientação mais realista, e isso se confirma 

no produto final que reconstrói traços fiéis dos costumes, hábitos, meios de sobrevivência, 

vestimentas e moradias dos nômades deste dado período e espaço, mostrando ainda o 

drama vivido por Ciganos de toda a Europa.  

O ódio dos europeus aos ciganos, citado por Moonen, aparece no filme tanto na 

maneira hostil em que os nômades são tratados pelos habitantes da cidade, como na 

representação dos decretos e leis que cerceavam as suas liberdades (coletivas e individuais).  

As atividades do Serviço Central de Combate à Praga Cigana, criado em 1930, 

também é representado na película. Este órgão exigia a obrigatoriedade da identificação 

cigana junto às autoridades com o intuito de dar a essas mesmas autoridades total controle 

sobre as comunidades monitorando os seus movimentos.  

As teorias de “higiene racial” e “biologia criminal” citadas pelo antropólogo também 

aparecem no filme, sobretudo na cena em que a família cigana é levada para um campo de 

concentração: 

 Amontoadas atrás de arames farpados, encontram-se as crianças ciganas. Aos poucos 

revela-se o destino da família. Um campo de concentração, onde a liberté e o movimento 

não existem. Gatlif nos transmite isso com a sequência de imagens em movimentos que 

contraditoriamente nos parecem estáticas. Centenas de ciganos dividem um minúsculo 

espaço e o silêncio mórbido é rompido por som não-diegético. Ao questionar uma 

autoridade sobre o motivo de tanta hostilidade,  um cigano obtém uma resposta clara: “Para 

livrar a frança do verme dela!”.  

A França exibida em Liberté remete ao período de influência nazista, onde existiam 

campos de concentração somente para ciganos, administrados pelas próprias autoridades 
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francesas. Não se tratava de campos de extermínio, mas quase sempre de campos de 

trabalhos forçados, e eram em geral pequenos para alguns poucos milhares de pessoas. 

 

Bernadac chama estes campos, apropriadamente, ‘as antecâmaras francêsas 

de Auschwitz’, porque principalmente no final da guerra, muitos dos 30 mil 

ciganos internados nestes campos francêses foram deportados para os 

campos de extermínio existentes na Alemanha e em outros países. 

(MOONEM, 2012. p. 54) 

  

Na Alemanha, segundo Andrade Júnior (2008), cientistas, médicos e antropólogos se 

empenharam em legitimar a perseguição contra ciganos, estes, “ 'provaram' que os ciganos 

pertenciam a uma raça inferior e desprovida de condições de conviver em 

sociedade.”(ANDRADE JÚNIOR, 2008. P.28) e realizaram os mais diversos tipos de 

experimentações, que levaram centenas de ciganos a óbito. Entre estes “cientistas”, estava 

Josef Mengele: 

 

Seus experimentos se davam principalmente com as crianças, que corriam ao 

seu encontro gritando 'Tio Pepi, Tio Pepi', já que ele sempre oferecia doces 

para que elas o acompanhassem. Utilizava as crianças roma[ciganas] para 

experiências diversas. Em um dos casos, pessoalmente, 'injetou clorofórmio 

no coração de catorze crianças gêmeas ciganas perfeitamente saudáveis para 

poder realizar a dissecação de seus cadáveres'. (ANDRADE JÚNIOR, 2008. 

P.29-30. Grifo nossos) 

 

 Apesar disso tudo, apenas poucos ciganos foram indenizados, e a quase totalidade 

nunca recebeu nada, sob a alegação de que foram perseguidos e exterminados não por 

motivos “raciais”, mas por serem associais e criminosos comuns. Enquanto centenas de 

milhares de judeus receberam indenizações do governo alemão, e o povo recebeu uma 

Pátria nova (Israel 1948). 

De acordo com Moonem (2012), o famoso Tribunal de Nuremberg, por exemplo, 

instituído pelos aliados logo após a II Guerra Mundial para condenar europeus que 

cometeram crimes contra a Humanidade, concentrou suas atividades em crimes contra 
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judeus, mas não há registro de criminosos de guerra condenados por crimes cometidos 

contra ciganos.  

Hoje, em pleno século XXI, mesmo com todos os avanços nas políticas públicas e dos 

direitos humanos, os ciganos continuam a ser vistos com desconfiança, a despertar uma 

sensação de insegurança, ou mesmo de receio. Os estigmas da criminalidade, tão 

fortalecidos no período nazista, permanecem atrelados às suas existências. 

 Ainda é comum a prática de expulsão/expatriação destes grupos e acusações 

infundadas feitas a eles. Basta lembrarmos, por exemplo, do caso da menina Leonarda (que 

foi detida em 9 de outubro de 2013 na França durante uma excursão escolar e expulsa com 

a sua família pra Kosovo), ou do caso do “Anjo Louro” (onde um casal foi detido e acusado 

de sequestro na Grécia, em 2013, por ter uma filha, também cigana, adotada de cabelos 

loiros). 

“Para os que vivem num mundo razoavelmente protegido e confortável, não é fácil 

compreender que, paredes meias com a sua abrigada realidade, há outras realidades bem 

diferentes” (CORTESÃO; PINTO, 1995, p.7) Gatlif propõe em ambos os filmes que estas 

paredes sejam derrubadas e que essas realidades, se não compreendidas, sejam conhecidas, 

vistas e experimentadas através do cinema. “Definir como anistórico o conhecimento obtido 

[através dos filmes] é ignorar as evidências de três importantes canais de aprendizado – 

olhos, corpo e coração.” (ROSENSTONE, 2010, p.223.) (Grifo nossos) 
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ENQUADRANDO SUJEITOS COMO NORDESTINOS: REPRESENTAÇÕES DO 

MIGRANTE NO CINEMA BRASILEIRO DA DÉCADA DE 19801307 

 

Rafael da Silva Abreu1308 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho pretende analisar as representações dos migrantes nordestinos 

no cinema brasileiro da década de 1980, em especial, nos dedicaremos a estudar os 

discursos de enquadramento homogeneizantes para estes indivíduos. Acreditamos que os 

filmes constituem uma forma de divertimento que carrega demasiada carga simbólica e, 

portanto, cabe de uma análise minuciosa para compreendermos como determinada 

sociedade construía a sua visão de mundo sobre determinado aspecto. Nos filmes buscamos 

entender como eles construíram discursos que homogeneizavam a regionalidade 

nordestina, limitando a multiplicidade subjetiva e cultural. 

Assim sendo, pretendemos estudar as representações da película como resquícios de 

outrora, interpretando-as de forma a propor uma escrita historiográfica. Para tal, nos 

balizamos em Roger Chartier (2002b) para quem a história cultural se dedica ao estudo das 

estratégias simbólicas de determinado grupo, bem como seus meios de construção. Pelo 

qual o conceito de representação seria uma substituição de alguma ausência, dessa forma 

“fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência” (PENSAVENTO, 

2003, p. 39). Estudaremos as formas, comportamentos e valores que a sociedade 

representou nos filmes, segundo Roger Chartier (2002a), esta corrente teórica dedica-se a 

entender como os homens constroem e interpretam seu mundo. 

                                                        
1307 Este artigo foi construído a partir dos primeiros resultados obtidos com a pesquisa de mestrado em história, 

intitulada, “ENTRE SONHOS E DESENCANTOS: REPRESENTAÇÕES DO MIGRANTE NORDESTINO NO CINEMA 

BRASILEIRO DA DÉCADA DE 1980”, desenvolvida no PPGH/UFCG, com a orientação do prof. Dr. Celso 

Gestemeier do Nascimento. 
1308 Licenciado em História pela Universidade de Pernambuco\Campus Garanhuns (2011); Cursa Especialização 

em Educação para as Relações Étnico-Raciais pela UFCG; Mestrando em História pela Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG); Professor da Rede Pública de Ensino do Estado da Paraíba. E-mail: abreurs@live.com. 
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 Por outro lado temos a problemática das representações, segundo Chartier (2002b) 

as representações só podem ser compreendidas dentro das práticas dos sujeitos da 

temporalidade pretendida, do contrário o historiador corre o risco de fazer uma leitura 

contemporânea das relações representacionais, deixando a historicidade se esvair. O mesmo 

alerta, ser um “trabalho capital”, pois envolvem as “estranhezas de práticas” de outrora e, 

ainda é possível, uma concepção diferente sobre a própria prática de leitura no período a 

estudado, ou seja, uma relação ente discurso e prática. Segundo análise de Francisco 

Santiago Júnior sobre as representações do cinema, “Queremos dizer que o que o filme 

representa depende do que os sujeitos indexam a nele” (2008, p. 76). Assim sendo, o 

historiador tem um grande desafio a frente, tendo como possibilidade, um estudo das 

particularidades das visualizações para compreender como se deu a relações de 

consumo/produção na temporalidade pretendida. Para este dilema Santiago Junior (2008; 

2009) e Ulpiano Meneses (2003) apontam o caminho do estudo da materialidade das 

imagens como recurso para elucidar este conjunto representacional das imagens em 

movimento. 

 Selecionamos três filmes da década de 1980 para realizar estas análises, a escolha da 

trilogia é devido ao fato dos filmes trazerem a questão da migração como principal 

argumento do filme. Assim teremos os estudos de O homem que virou suco (1980), 

dirigido por João Batista de Andrade; As aventuras de um paraíba (1982), dirigido por 

Marco Altberg; e O baiano fantasma (1984), dirigido por Denoy de Oliveira. Inicialmente 

analisamos a forma como os migrantes são nomeados e na sequencia as formas de falar e 

vestir, percebendo isso como atrelado a um discurso que visa enquadra-los num campo 

comum de representação. 
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NOMEANDO O MIGRANTE 

 No que se refere a individualidade dos sujeitos, percebemos na visualidade formas 

especiais de nomeá-los, chegando a perder a subjetividade nominal para fazer parte de um 

todo social. 

 Ao analisar o Decreto nº 67.647, de 23 de Novembro de 1970 retificado em 04 de 

dezembro do mesmo ano1309, que estipulou as definições geográficas das cinco regiões 

geográficas brasileiros trazendo as delimitações para a região Nordeste (Estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

e o Território de Fernando de Noronha) e da região Norte (Estados do Acre, Amazonas e 

Pará e os Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá), contudo, nos filmes O amuleto de 

Ogum (1974), O homem que virou suco (1980) Prova de fogo (1980) O sexo nosso de 

cada dia (1981), O baiano fantasma (1984), A hora da estrela (1986), todos da década de 

1970 e 1980, ou seja, posterior ao Decreto supracitado, mesmo assim trouxeram a 

terminologia “norte” ou “nortista” para se referir ao nordeste e o nordestino, aparentemente 

a dissociação geográfica ainda estava sendo assimilada. 

 O título dos filmes As aventuras de um paraíba e O baiano fantasma, trazem um 

significado especial na sua própria escolha, como fala Albuquerque Júnior sobre uma 

“identidade regional entre indivíduos que são igualmente marcados, nestas grandes cidades, 

por estereótipos como do ‘baiano’ em São Paulo e do ‘paraíba’ no Rio” (2011, p. 180). 

Durante o filme o personagem Lambusca é chamado por todos de baiano em São Paulo, 

como falou a jornalista Ana Maria Bahiana, em 17 de março de 1988: “O personagem título 

Lambusca, paraibano marginalizado em São Paulo, ‘baiano’ pelo hábito paulistano de 

explicar esse rótulo a todos os migrantes do Norte e Nordeste” 1310, mesmo ele afirmando, 

                                                        
1309 Uma cópia do referido decreto encontra-se disponível, em uma versão online, no sítio: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-67647-23-novembro-1970-409148-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 07 ago 2014. 
1310   BAHIANA, Ana Maria. Baiano na guerra pela sobrevivência. O Globo, Rio de Janeiro, 17 de mar de 1988. 

Acervo de O Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/>. Acesso em 23 out 2013. 
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durante a película, ser paraibano isso não é considerado pelos outros personagens. Já Zé 

Branco, em As aventuras de um paraíba, mesmo não sendo chamado de paraíba e sendo 

natural deste Estado, percebemos uma intenção de usar a gíria carioca como chamada para 

o filme, expressão preconceituosa, pois o gentílico correto é paraibano, além de que, as 

expressões “paraíba” e “baiano” também são usadas como forma de insultar qualquer 

pessoa a associando a um ignorante. Já em O homem que virou suco, em um dos diálogos 

de Deraldo com um colega da construção civil, é questionando sobre sua origem estadual, 

se é cearense ou alagoano e ele fala ser paraibano, recebendo como reposta “É tudo a 

mesma coisa”. Assim sendo, o Nordeste é pensado como um todo, percebemos um 

apagamento das variações estaduais ao longo das películas, por isso, mesmo os três 

protagonista sendo paraibanos nos permite uma análise das representações da região 

nordestes, pois foram representados como sujeitos regionais. 

Além disso, ainda analisando mesmo filme, outras terminologias, além de nortista, 

são usadas para se referir protagonista Deraldo, sendo elas:  

a) “Pau-de-arara”: gíria usada para se referir ao transporte irregular de passageiros, 

no contexto dos migrantes insinua que os nordestinos migraram para o Sudeste neste tipo 

de transporte. 

b) “Cabeça de Guaiamum”: guaiamum é um tipo de caranguejo, de forma pejorativa 

a expressão quer fazer uma analogia entre o nordestino e a cabeça chata do guaiamum. 

c) “Candango”: termo usado para se referir aos trabalhadores que construíram Brasília 

que vieram de outros Estados, em especial Nordeste e Norte. 

Percebemos assim, que até a forma como são chamados já traz uma conotação 

pejorativa em suas entrelinhas, são diversas formas de nomear indivíduos, porém elas o 

pensam numa mesma homogeneidade cultural, social e econômica. Abrindo mão da 

subjetividade dos nomes individuas para adotar categorias de nomenclatura gerais que 

eliminam a multiplicidade dos sujeitos. 
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E até mesmo quando se refere do nome próprio aparecem sobre um caráter 

generalizante. Quando Deraldo está em seu barraco na favela e é abordado pelos polícias 

que procuram Severino, ele tenta explicar a confusão de sósias afirmando que o procurado 

é José Severino da Silva enquanto ele se chama Deraldo José da Silva, o polícia ironiza “É, 

mas tudo esses pau-de-arara é Silva”, acaba por pensar uma paridade nominal dos 

nordestinos. Entretanto, após a negativa de possuir documentos que comprovassem sua 

identidade, Deraldo foge entre os barracos da favela e envolto à escuridão do lugar, 

compondo uma das mais belas cenas da obra, que os policiais a procura do fugitivo vão 

usando holofotes para iluminar o local e em meio a isto vão aparecendo o rosto anônimo 

dos moradores do lugar, se observarmos as imagens 01 e 02, pode perceber um lugar 

extremamente escuro, na primeira imagem aparece uma família e na segunda um homem e 

as costas do policial que está a procura de Deraldo, a baixa iluminação caracteriza a 

ambiente como carente e pobre, as pessoas nos planos estão alheias ao que acontece ao 

seu entorno, isto fica bem visível na imagem 03, o homem que braços cruzados que desvia 

o olhar da câmera, assim como as crianças, imagem 04, que parecem manter uma inocência 

no contexto filmado. 
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IMAGEM 01 – MORADORES DA FAVELA. (O HOMEM QUE VIROU 

SUCO, 1980, 00H17MIN23SEG). 

IMAGEM 02 – MORADORES DA FAVELA. (O HOMEM QUE VIROU 

SUCO, 1980, 00H17MIN37SEG). 
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Além disso, ouvimos simultaneamente ao passar dessas imagens a música Bate Com o 

Pé Xaxado de Vital de Farias. Ouvimos apenas um trecho da música, que seria esse: 

 

 

Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado 

IMAGEM 04 – MORADORES DA FAVELA. (O HOMEM QUE VIROU SUCO, 

1980, 00H17MIN51SEG). 

IMAGEM 03 – MORADORES DA FAVELA. (O HOMEM QUE VIROU 

SUCO, 1980, 00H17MIN51SEG). 
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Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado 

 

Essa linda Filipéia, 

Digo João Pessoalmente, 

Que não sai da minha ideia 

Que não sai da minha mente. 

 

Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado 

Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado 

 

Essa Paraíba agora, 

Bem curtida e bem pra frente 

Esse suor que escorre no peito da nossa gente 

 

Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado 

Bate com o pé xaxado 

Bate com o pé rachado. 

 

 Esta música atribui uma melodia saudosista na cena, que rememora a terra natal da 

Paraíba, em ritmo típico da região fala da dança e de sua gente trabalhadora. De forma geral, a 

composição da cena nos transmite a ideia que como o migrante Deraldo existem vários outros 

na mesma situação social, acabam por equiparar os sujeitos em um único grupo.  

 Voltando ao filme As aventuras de um paraíba, consideramos significativa a cena em 

que Zé Branco participa do concurso de músicas no programa do Chacrinha e canta a música 

Como tem Zé na Paraíba, autoria de Catulo de Paula e Manezinho Araújo, observe o trechoa 

cantado a seguir: 

 

Vige como tem Zé  

Zé de baixo, Zé de riba  

Tesconjuro com tanto Zé  

Como tem Zé lá na Paraíba.  

(repete) 

 

Lá na feira é só Zé que faz fervura  
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Tem mais Zé do que coco catolé  

Só de Zé tem uns cem na Prefeitura  

Outros cem no comércio tem de Zé  

Tanto Zé desse jeito é um estrago  

Eu só sei que tem Zé de dar com o pé  

Faz lembrar a gagueira de um gago  

Que aqui se danou a dizer Zé. 

 

É Zé João, Zé Pilão e Zé Maleta  

Zé Negào, Zé da Cota, Zé Quelé  

Todo mundo só tem uma receita  

Quando quer ter um filho só tem Zé  

E com essa franqueza que eu uso  

Eu repito e se zangue quem quiser  

Tanto Zé desse jeito é um abuso  

Mas o diabo é que eu me chamo Zé... 

 

 A música fala de uma multiplicidade de Zé na Paraíba, isso foi reproduzido no próprio 

filme, já que o protagonista se chama Zé Branco e seu amigo de infância Zé Preto, também uma 

referência a etnicidade dos personagens. A música naquele contexto transmite ideia de que os 

sujeitos são homogêneos na Paraíba, negando a heterogeneidade das identidades, percebemos 

que estas formas de nomear agem no sentido de criar uma roupagem comum ao migrante, 

pensando todos a partir de um mesmo nome, ou melhor, representação. 

 

FORMAS DE FALAR E VESTIR 

 Se as formas de nomear o migrante tem um perfil especial, a forma como ele fala nos 

filmes também, destacamos o caso de Zé Branco, em As aventuras de um paraíba, interpretado 

pelo carioca Caíque Ferreira, provavelmente devido o fato do ator não nordestino a tentativa de 

reproduzir o sotaque regional, fez o carioca exacerbar na caricatura, ou foi intencional, usando 

muitas gírias, tais como: eita, avexe, vexado, bixiga lixa, mulesta, ixe maria e oxente. Lembrando 

muito a caracterização da representação do sotaque nordestina descrita por Albuquerque Júnior 

“pronuncia demorada, arrastada, em que se dizem todas as vogais marcadas e abertas, de onde 

vem a impressão do falar cantando” (2011, p. 136). Todavia, se para nós o personagem apareceu 

como caricatura, não foi a impressão do diretor do filme, que em entrevista ao jornal O Globo, 
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em 24 de fevereiro de 1983, “diz que não se preocupou em ‘usar uma figura estereotipada do 

homem nordestino’, Zé Branco, o personagem, tem a cabeça feita nos mitos da publicidade e 

da televisão” 1311. 

 Já nos personagens interpretados pelo paraibano José Dumont, Deraldo e Lambusca, 

respectivamente em O homem que virou suco e O baiano fantasma, o sotaque aparece mais 

suave e natural. No caso de Lambusca e seu conterrâneo Antenor eles também usam termos 

como: né, bicho do capeta, vexado e danou-se, mas o que se destaca na caracterização do 

personagem nordestino, como do próprio filme são as falas rimadas no estilo de literatura de 

cordel, apreciável em alguns momentos. Como percebeu o crítico de cinema Nelson Hoineff: “A 

superlativa brasilidade de O Baiano Fantasma está presente, portanto, nas características 

miméticas da obra, que definem a sua poética, determinam o seu jeito de ser. Com o cordel, 

como diálogos, o referente está sempre um tom acima do real.” 1312, o estilo do roteiro acabou 

por impingir uma identidade nos personagens.  

 As roupas de Lambusca, em O baiano fantasma, e de Zé Branco, em As aventuras de 

um paraíba, compõem o quadro cômico da narrativa, abusando das cores fortes e chamativas. 

Embora o personagem Zé Branco no transcorrer do filme passe a usa roupas mais com cores 

mais neutras, contudo, o que nos traz de mais significativo é o momento em que é convidado 

pela fotógrafa a fazer um ensaio para uma revista americana, em que ele será o tipo nordestino, 

no ensaio fotográfico ele está usando um gibão1313, simulando uma cavalgada, ou seja, o 

vaqueiro assume um significado intrínseco com a regionalidade do “tipo nordestino” que 

caracteriza o mesmo. Da mesma forma, nos momentos em que Deraldo, em O homem que 

virou suco, aparentar fantasiar em sua mente uns momentos de revolta contra o sistema ele 

está usando uma roupa de cangaceiro, também inserida na obra como símbolo da regionalidade 

                                                        
1311 NA CIDADE GRANDE, O CONTO DE FADAS DO PARAÍBA ZÉ BRANCO. O Globo, Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 1983. Acervo de O Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/>. Acesso em 23 out 

2013. 
1312 HOINEFF, Nelson. Cheiro de Brasil. Abril – agosto de 1984. Revista Filme Cultura. Acervo de Revista Filme 

Cultura. Disponível em: < http://filmecultura.org.br/categoria/edicoes/ Acesso em 23 out 2013. 
1313 Vestimentas de couro usada por vaqueiros, tem a utilidade de proteger os mesmo dos espinhos e galhos 

da caatinga. 
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nordestina, assim sendo, veste-se, literalmente, o personagem simbolicamente para interagir 

nas mentalidades dos espectadores revivendo memórias para afirmar a pretensão das imagens. 
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FREQUÊNCIAS NOS GRAFISMOS RUPESTRES DOS SÍTIOS 

ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB 
            

      Talles Bruno Patriota1314 

O ESTUDO DA ARTE RUPESTRE PELA ARQUEOLOGIA 

 “Por ‘arte rupestre’ entende-se todas as inscrições (pinturas ou gravuras) deixadas 

pelo homem em suportes fixos de pedra (paredes de abrigos, grutas, matacões, etc)” 

(PROUS, 1992, p. 510). Contudo, devemos estar atentos ao conceito de ‘arte’ que nos é 

adotado, na qual está infimamente ligado com o mundo moderno capitalista que primazia 

pela qualidade estética, na qual, ao se deparar com os grafismos rupestres os 

classificaríamos como primitivo, sem procurar atentar-se os seus devidos fins ideológicos.  

 

Portanto, a abordagem da ‘arte rupestre’ não pode privilegiar a análise 

estética. Talvez teria sido até melhor renunciar a palavra ‘arte’ para  falar tão-

somente de ‘grafismos’ rupestres; porém a primeira expressão é por demais 

consagrada pelo uso para ser abandonada. Pelo menos, usemo-la consciente 

de sua ambiguidade. (PROUS, 1992, p. 510). 

 

Não obstante da posição de Prous, arqueólogas renomadas como Persis, Martin e 

Guidon aderem ao termo grafismo no intuito de não contextualizar as pinturas rupestres a 

conceitos artísticos. Uma vez que para a arqueologia pré-histórica brasileira analisar as 

pinturas rupestres unicamente como modelo artístico contemporâneo ao seu tempo é criar 

um etnocentrismo sobre os grafismos rupestres e seus autores.  

As pinturas rupestres no Brasil têm como efeito ser o material arqueológico de maior 

difusão entre as pesquisas produzidas. Dessa maneira, o mesmo está em constantes rodas 

de embates ao qual se desenvolveu diversos aportes teóricos e metodológicos para com 

tais grafismos afim de não estabelecer significados e/ou traduções, mas na busca “em 

                                                        
1314Graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: Tallesbrunopatriota@hotmail.com  

mailto:Tallesbrunopatriota@hotmail.com
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estabelecer as identidades dos padrões culturais que influenciaram a confecção desta arte”. 

(AZEVEDO NETTO, 1994, p. 02). 

O estudo feito em cima das pinturas rupestres está além da simples e pura análise dos 

mesmos. A pesquisa se constitui na identificação do sítio arqueológico e a área geográfica 

que ele está inserido, bem como os vestígios materiais em sua volta.  Dessa maneira pode-

se chegar a um panorama sobre inserção humana em determinado lugar onde o sítio se 

encontra, na qual irá dizer se fora permanente ou temporária. 

No Brasil os grafismos estão alojados nas tradições rupestres, algo que soa 

discordâncias entre alguns pesquisadores por sedimentar e objetivar demasiadamente as 

pinturas em locus estabelecidos e inflexíveis. Também nomeado como unidades por Martin, 

tal posicionamento teórico “pode ser entendido como qualquer elemento capaz de 

identificar os registros dentro de um mesmo horizonte cultural – a técnica, a temática, 

materiais e pigmentos utilizados”. (BORGES, 2008, pp. 22-3).  

 

Uma vez identificadas as tradições dentro de cada região, o passo seguinte 

será recondicioná-las com as culturas arqueológicas encontrada nas 

escavações. Se houver a possibilidade de uma mistura de vários estilos ou 

tradições entre as figuras de um mesmo painel, será indispensável procurar-

se descobrir a ordem sucessória entre os grafismos. Datação, associação e 

esquema de sucessão das obras são, na atualidade, alguns dos maiores 

desafios do arqueólogo. (PROUS, 1991, p. 531).  

 

BREVE INTRODUÇÃO À CLASSIFICAÇÃO ARQUEOLÓGICA 

 “É necessário que o campo para as classificações seja definido, juntamente com o 

problema para o qual a classificação se dirige e os atributos a serem usados na criação de 

classes” (DUNNELL, 2006, p. 170). Através do citado posicionamento buscou-se delimitar 

espacialmente a área de pesquisa, uma vez que os sítios arqueológicos localizados na zona 

rural de Camalaú já haviam passados por trabalhos de levantamento de dados anteriores, 

criando assim, uma necessidade em confrontar e, parcialmente, obter algum resultado das 

análises empreendidas em cima dos materiais obtidos até o presente momento. 
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 O Dunnell, ao teorizar sobre o processo classificatório em arqueologia nos remete o 

que consiste especificamente o Campo e o Problema, na qual, esses dois conceitos, 

protagonizam como agentes principais e gerais nas variadas formas de classificação1315. 

Contudo, percebe-se que o foco de trabalho está nas ações humanas e seus objetos 

derivados dessas ações. Pois, segundo o próprio autor (2006, p. 170) “Somente os atributos 

que podem ser considerados resultantes da atividade humana são úteis”. 

 

O campo é aquele delimitado pelo conceito de artefato, objetos que devem 

alguns de seus atributos à ação humana. O problema é igualmente fornecer, 

para esses dados, categorias que sejam culturais, uma vez que o objeto 

fundamental é explicar os produtos do comportamento humano, e com eles 

o comportamento que os criou em termos das ideias compartilhadas por 

artesão e usuários. 

 

 Seguindo o posicionamento de Funari (2003, p. 60), o processo classificatório está 

atrelado diretamente a tipologia. Está tem como finalidade para o arqueólogo “verificar 

constâncias ou recorrências não casuais que permitem ao arqueólogo reconstruir a mudança 

dos artefatos com o decorrer do tempo, as transformações nos padrões de consumo, as 

diferentes ocupações do espaço, etc”. Assim, podemos concluir que:  

 

A arqueologia utiliza a classificação dos artefatos por meio de tipologia [que] 

classifica os artefatos por semelhanças e diferenças com relação a outros e 

serve para auxiliar o arqueólogo na obtenção de informações baseando-se 

na análise da distribuição dos artefatos nos diversos lugares e de suas 

mudanças com o decorre do tempo. (FUNARI. 2003, p. 59). 

 

 Na arqueologia o trabalho com o processo de classificação tem sido difícil para os 

arqueólogos. Atentando aos leitores das pesquisas científicas, tais publicações têm sido 

apresentadas apenas em formas de resultados obtidos, deixando de expor para os mesmos 

o(s) tipo(s) de classificação pretendida pelo profissional. Dunnell (2003, p. 180) ao nos 

                                                        
1315Segundo Dunnel, para além da classificação geral são adicionados suposições como forma de derivar o 

mesmo.  
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remeter sobre essa falta de conteúdo exposto em artigos, livros etc, coloca que “o processo 

não tem ficado explícito no espirito de vários autores, pois que há erros frequentes de 

coerência e forma”.  

 Explicitado anteriormente sobre o posicionamento de Funari em atrelar a classificação 

à tipologia. Dunnell tem uma posição bastante diferente e mais enérgica nas suas 

colocações. O autor coloca a tipologia1316 como uma “classificação paradigmática”, e 

continua, “são descrições desestruturadas de grupos de artefatos que já haviam sido 

identificados com classes em uma classificação que não foi apresentada” (DUNNELL, 2006, 

p. 181). 

 

A menos que se esteja querendo praticar etnociência na literatura da 

arqueologia, para reconstruir classificações a partir de descrições não-

estruturadas de conjunto donatas, a utilização de tais ‘descrições de tipos’ 

torna-se uma arte esotérica e mística. Essa condição é pouco desejável 

quando o único objetivo justificável da classificação é a criação de unidades 

com significado explícito e não ambíguo. (DUNNELL, 2006, p. 181).  

 

 Em se tratando da arte rupestre, o mesmo é o material arqueológico que possui mais 

correntes teóricas e metodológicas estabelecidas para a sua análise. Oriunda de autores com 

posições/concepções próprias nos seus métodos de pesquisas, originando-se, assim, 

peculiaridades analíticas. Tal pluralidade teórico-metodológica tem gerado discussões 

dentro do corpo científico, na qual acabam por adotar e utilizar-se de correntes ditas gerais. 

 

É ponto comum entre os arqueólogos brasileiros, portanto, que há uma 

grande diversidade metodológica e conceitual nas diferentes linhas de 

pesquisas adotadas. No caso específico da arte rupestre, este problema ainda 

é mais grave, constatando-se uma enorme profusão de unidades estilísticas, 

dos mais variados aportes [...]. (AZEVEDO NETTO, 1994, p. 12).  

 

 

                                                        
1316Dunnell ressalta que nem tudo que é denominado de Tipologia está se referindo a Classificação em 

Arqueologia. 



 

1471 

 

 Através das leituras realizadas em cima da dissertação de Azevedo Netto (1994, p. 

02), conclui-se que os arqueólogos brasileiros seguem a corrente teórico-metodologia 

fundamentada na tipologia, apresentada anteriormente com o posicionamento de Funari.  

Onde não se adentra na premissa de buscar significados e/ou traduções como forma de se 

estabelecer alguma relação entre as pinturas rupestre. “Mas sim em estabelecer as 

identidades dos padrões culturais que influenciaram a confecção desta arte”. 

 

QUANTIFICAÇÃO DE IMAGENS POR SÍTIO NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ-PB 

Entre o final de Janeiro e inicio de Fevereiro de 2014 foram realizadas novas pesquisas 

de campo de levantamento no Município de Camalaú para o projeto de Iniciação Científica 

(PIBIC1317) Caracterização dos Grafismos Rupestres do Cariri Ocidental, que tinha como plano 

de pesquisa a Quantificação dos Tipos de Grafismos por Sítio no Município de Camalaú. Dessa 

maneira foram abordados os sítios Cacimba das Bestas I,II,III & IV, Pedra Pintada, Roça Nova 

e Matheus. Onde os seus painéis foram analisados e registrados como forma de se ter um 

panorama das frequências das pinturas rupestres em cada sítio.  

 

Sítio Roça Nova (Pedra do Caboclo): Localizado na propriedade privada do Sr. Matonho, 

o sítio é formado por um afloramento rochoso que está posicionado sobre um pequeno 

relevo em meio a caatinga aberta, com a presença de um rio intermitente passando perto 

da sua área. O mesmo é composto por 4 painéis que possuem pinturas e carimbos de mãos 

(grandes e pequenos), imagens geométricas, antropomórficas  e zoomórficas, e ocorrência 

de bicromia (amarelo e vermelho). Em frente aos painéis foram encontrados materiais 

cerâmicos de tamanhos medianos.   

 

 

                                                        
1317 O projeto de Iniciação Cientifica (PIBIC) 2013-2014 teve a coordenação do Prof. Dr. Carlos Xavier de 

Azevedo Netto. 
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Sítio: Roça Nova 

Painel: I 

Geométricos: 2 

Obs: Manchas vermelhas não identificadas  

Painel: II 

Zoomórficos: 6  Quadrupedes (Pequenos) 

     4 Quadrupedes de pescoço longo (Grande) 

Antropomórfico: 1 (Grande) 

         10 em cenas de atos sexuais (Pequenos) 

Mãos Grandes (direita): 10 

Mãos Grandes (esquerda): 3 

Mãos Pequenas (direita): 9 

Mãos Pequenas (esquerda): 4 

Mãos amarelas (todas Grandes): 9 (5 direitas e 4 esquerdas) 

Geométricos: 6 (sendo um de cor amarela) 

Obs: Há sobreposição da tinta amarela sobre a vermelha. Mostrando que a tinta amarela é 

de um período posterior as pinturas vermelhas. 

Painel: III 

Zoomórfico: 1 ave com indicação de movimento (Pequena) 

            1 conjunto com duas aves (Pequeno) 

            1 conjunto com duas aves com indicação de movimento (Grande) 

            1 quadrupede (Pequeno) 

Mãos Grandes (direita): 6 (sendo uma alaranjada) 

Mãos Grandes (esquerda): 4 

Mãos Pequenas (direita): 3 

Mãos Pequenas (esquerda): 1 

Geométricos: 2 
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Antropomórficos: 3 

Painel: IV 

Zoomórficos: 3 aves (Grande) 

Antropomórficos: 1 (Grande) 3 (Pequenos) 

Geométricos: 2 

Barco: 1 

 

Sítios Cacimba das Bestas I, II, III & IV: Os sítios são os mais distantes da zona urbana do 

Município de Camalaú-PB. Localizados próximos uns dos outros, os mesmos estão em uma 

área plana e com vegetação (caatinga) aberta, com ocorrências de afloramentos rochosos. 

Os seus painéis possuem imagens geométricas, mãos carimbadas e pintadas (grandes e 

pequenas), e representações antropomórficas e zoomórficas.  O sítio IV (este ultimo sendo 

definido como abrigo sobre rocha) está inserido na propriedade privada do Sr. Antônio 

Mariano, enquanto os demais em terras da união. 

 

Sítio: Cacimba das Bestas I 

Mãos Grandes (direita): 3 

Mãos Grandes (esquerda): 4 

Obs: Houve mãos adultas não identificáveis por estarem borradas por manchas 

avermelhadas sobre o painel e/ou por faltas de dedos que as definissem. 

 

Sítio: Cacimba das Bestas II 

Afloramento I – Painel I 

Geométricos: 7 

Antropomórfico: 2 

Obs: Possui manchas não identificáveis  

Afloramento II – Painel I 
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Geométricos: 6 

Obs: Possui manchas não identificáveis  

Painel: II 

Possui poucas figuras, mas todas desgastadas pela ação natural tornando-as inidentificáveis.  

Painel: III  

Geométricos: 4 

Mão: 1 

Obs: possui manchas avermelhadas sobre o painel 

 

Sítio: Cacimba das Bestas III 

Geométricos: 9 

Zoomórficos: 1 

Obs: Possui imagens vermelhas não identificáveis 

 

Sítio: Cacimba das Bestas IV 

Afloramento I – Painel I 

Antropomórfico: 3 

Obs: possui imagens vermelhas não identificáveis 

Painel: II 

Geométricos: I 

Obs: possui imagens vermelhas não identificáveis 

Afloramento II – Painel I 

Obs: possui imagens vermelhas não identificáveis 

Painel: II 

Geométricos: 5 

Antropomórfico: 1 (Grande) 

Obs: possui imagens vermelhas não identificáveis 
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Painel: III 

Antropomórficos: 14 

Geométricos: 11 

Zoomórfico: 2 

Painel: IV 

Antropomórficos: 39 (3 grandes) 

Geométricos: 26 

Zoomórfico: 10 

Barco: 1 

Painel: V 

Geométricos: 5 

Obs: O painel possui manchas avermelhadas não identificáveis  

Painel: VI 

Geométricos: 2 

Painel: VII 

Obs: Possui manchas avermelhadas não identificáveis 

Painel: IIX 

Antropomórficos: 3 (1 grande) 

Painel: IX 

Antropomórficos: 1 

Geométricos: 2 

 

Sítio Pedra Pintada: Possuindo quatro painéis, o sítio estar localizado sobre um lajedo com 

vegetação aberta e represamento de água (barragem) bem próximo da sua localidade. Os 

seus painéis são constituídos por imagens antropomórficas, zoomórficas, geométricas e 

mãos carimbadas.  
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Sítio: Pedra Pintada 

Painel: I 

Geométricos: 23 

Astronômicos: 1 

Zoomórficos: 1 

Antropomórficos: 1 

Barco: 1 

Mãos Grandes (direita): 32 

Mãos Grandes (esquerda): 28 

Mãos Pequenas (direita): 1 

Mãos Pequenas (esquerda): 1 

Obs: Grande quantidade de mãos não identificáveis por estarem borradas por manchas 

avermelhadas e/ou por faltas de dedos que as definam. 

Painel: II 

Geométricos: 1 

Obs: possui manchas avermelhadas sobre o painel 

Painel: III 

Geométricos: 2 

Obs: possui imagens vermelhas não identificáveis 

Painel: IV 

Geométricos: 2 

Painel: V 

Antropomórfico: 2 

Geométricos: 1 

 

Sítio Matheus: Definido como abrigo sobre rocha, o sítio Matheus está situado em alto de 

um relevo de acesso difícil devido a vegetação ser bem fechada. O seu painel é composto 
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por imagens astronômicas, geométricas e zoomórficas, além de possuir ocorrência de 

bicromia (amarelo e vermelho).  

 

Sítio: Matheus 

Astronômicos: 6 

Geométricos: 45 (1 amarela) (1 com sobreposição amarela) 

Zoomórficos: 1 

Obs: painel com sobreposição, bicromia e imagens não identificáveis. 

 

TABELA TIPOLÓGICA DOS SÍTIOS VISITADOS EM CAMALAÚ - PB 

Após o período de trabalho de campo no Município de Camalaú, com os materiais 

obtidos a partir dos registros das pinturas rupestres, na qual, pôde-se fazer uma análise 

quantitativa por sítio, elaborou-se uma Tabela Tipológica com as representações 

Geométricas (adere-se também os tipos astronômicos), Mãos, Antropomórficos e 

zoomórficos das tradições Agreste e Nordeste.  Para a composição da mesma recorreu-se a 

Medonça de Souza et al. (1977) na qual já servira de fonte para o Prof. Dr. Carlos Xavier de 

Azevedo Netto no seu trabalho sobre as Gravações Rupestres do Cerrado.  

 

As tradições são estabelecidas pelos tipos de grafismos representados e pela 

proporção relativa que estes tipos guardam entre si. Dentro das tradições 

podem-se, às vezes, distinguir sub-tradições segundo critérios ligados a 

diferenças na representação gráfica de um mesmo tema e à distribuição 

geográfica. Para cada tradição, ou se for o caso, sub-tradição é possível 

distinguir-se diferentes estilos que são estabelecidos a partir de 

particularidades que se manifestam no plano da técnica de manufatura 

gráfica e pelas características da apresentação gráfica da temática. (Em: 

http://zip.net/bcnqkL1318).  

                                                        
1318 http://www.fumdham.org.br/pinturas.asp 
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Para uma melhor compreensão sobre a funcionalidade das tabelas tipológicas 

geométricas e naturalista utilizarei do trabalho As Gravações do Cerrado: O enfoque de 

seus signos do pesquisador e professor Azevedo Netto (1994, pp. 43-44) que diz:  

 

[...] cada classe foi designada por três (03) letras, que correspondem, a 

primeira, à sua categoria genérica, e as subseqüentes, às classes 

correspondentes. Nestas classes são agregados dois números que, em sua 

sucessão, irão designar os tipos. Os tipos quando reduzidos ao motivo, 

ocupam a primeira linha do espaço, com o número "00". A ordenação dos 

signos se dá de modo diverso para cada uma das categorias genéricas. Para 

os signos geométricos a ordenação se dá, em ordem crescente, do mais 

simples para o mais complexo. Já nos signos figurativos, a sua ordenação se 

dá de maneira diferente, a qual cresce de acordo com o grau de simplicidade, 

ou abstração, das representações. 

 

 

 
Tabela Tipológica I – (Mãos, Antropomórficos e Zoomórficos) produzida no NDIHR (Núcleo de 

Documentação e Informação Histórico e Regional) por Talles Bruno Patriota. 
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Tabela Tipológica II (Geométrica) Produzida no NDIHR (Núcleo de Documentação e Informação Histórico e 

Regional) por Talles Bruno Patriota. 

 

 Nas presentes tabelas não foram abordados questões como tonalidades e cores dos 

grafismos, apenas os aspectos quantitativos dos tipos de grafismos identificados. Ao 

analisarmos as figuras rupestres nos sítios arqueológicos do Município de Camalaú, Paraíba, 

constatou-se que os sítios Cacimba das bestas I, II, III & IV possui ao todo nos seus painéis 

83 imagens geométricas e outras 51 representações entre antropomórficos, zoomórficos e 

mãos; seguidos por sítio Matheus com 48 imagens geométricas e 1 representação 

zoomórfica; sítio Pedra Pintada obtendo 32 figuras geométricas e 1 zoomórfico, 1 

antropomórfico e 2 mãos.  

 Adentrando na análise das frequências dos grafismos rupestres constatou-se que a 

imagem geométrica GCD-00 foi a que obteve um maior grau de representatividade entre as 

demais.  Em relação às representações zoomórficas e antropomórficas as mesmas 

mostraram-se dispersas, não havendo uma frequência significativa entre elas para cada 

unidade, que implique em uma caracterização do sítio. A mão torna-se uma figura bastante 

representativa ao que se refere as feitas por carimbos, enquanto as desenhadas possuem 
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suas peculiaridades gráficas, podendo ser encontrada na maioria dos sítios observados neste 

trabalho. 
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A SECA E O TRABALHO NO ESPAÇO DISCIPLINAR DA COLÔNIA 

AGRÍCOLA DE SINIMBÚ (RIO GRANDE DO NORTE – 1878)1 

 

João Fernando Barreto de Brito2 

 

“Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o 

de compra.”3 Esta passagem corresponde ao artigo 1º da lei nº 601 de 18 de setembro de 

1850, também conhecida como Lei de Terras. Embora aprovada em 1850, só passou a vigorar 

após a regulamentação do Decreto de número 1.318, em 30 de janeiro de 1854. Sua 

proposição teve por objetivo, como se observa no artigo 1º da lei, criar normas quanto à 

aquisição das terras no Brasil Império.  

A Repartição Geral de Terras Públicas, órgão responsável pelos assuntos referentes 

às terras devolutas, tinha o dever de estabelecer formas de medição, divisão, descrição, 

distribuição e fiscalização de vendas das terras públicas, a partir da criação do cargo de 

Inspetor Geral das Medições, definindo a atuação dos agrimensores – aqueles que mediam 

e dividiam as terras -, bastante úteis à caracterização dos territórios, a qual ajudava na 

composição de mapas, além de incentivar a colonização estrangeira e nacional. Outro ponto 

diz respeito à obrigatoriedade da medição e registro das terras, essenciais à revalidação de 

títulos e/ou legitimação de terras particulares, bem como para aquisição de terras 

consideradas públicas mediante compra. 

Existia declaradamente a intenção em distinguir as terras públicas daquelas de 

domínio privado, a fim de organizar a estrutura fundiária do Império, promovendo a 

fiscalização e a distribuição das terras devolutas – aquelas que não tinham registro nem 

                                                        
1  Trabalho apresentado no Simpósio Temático História e Espaços.  
2 Mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

joaofernandohistoria@gmail.com. Orientadora: Profª. Dr.ª Juliana Teixeira Souza.  
3  Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, artigo 1º. 
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estavam sobre posse –, de modo a incentivar a colonização por meio do estímulo ao trabalho 

livre, seja pelo braço nacional ou estrangeiro.  

Na província do Rio Grande do Norte a tentativa de organizar a oferta de trabalho 

livre demorou mais se comparado à outras províncias do Império, uma vez que as políticas 

de estímulo a agricultura através do fundo de colonização não eram remetidas à província 

nortista. Deste modo, a fundação de colônias agrícolas, até onde pude averiguar, tiveram 

início no Rio Grande com o aparecimento de muitos retirantes provenientes do alto sertão 

durante a terrível seca de 1877, representando uma abundante fonte de mão de obra e 

barata. Estes homens migravam para a capital, assim como aos vales férteis de Ceará-Mirim, 

Assú e Cajupiranga, onde se estimulou a plantação de alimentos como feijão, mandioca, 

frutas.  

Assim, podemos dizer que o incentivo à construção de núcleos coloniais na província 

do Rio Grande do Norte não se deu em função da lei de 1850, bem como foi malograda a 

tentativa de reorganização fundiária pelo fato de fazendeiros e até lavradores não 

registrarem suas terras.  

Exemplo disso, no ano de 1861, Figueiredo Júnior, presidente da província do Rio 

Grande do Norte nesta oportunidade, destacava as dificuldades encontradas no 

cumprimento do que foi estabelecido pelo Regulamento de 1854, quanto à política de 

concessões de terras públicas e de regulação e incentivo do mercado de venda de terras. 

Por meio do decreto de nº 2.575, em 14 de abril de 1860, a Repartição Geral de Terras 

Públicas na mencionada província foi suprimida, passando todas as atribuições ao 

presidente de província, antes conferidas aos delegados do diretor geral.4     

Segundo Figueiredo Júnior, um dos maiores problemas da província consistia na 

“falta de individuos habilitados para exercerem as funções de agrimensores”, responsáveis 

                                                        
4 Decreto nº 2.575-A, de 14 de Abril de 1860. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2575-a-14-abril-1860-556452 

publicacaooriginal-76492-pe.html>. Acessado em 22 de outubro de 2014. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2575-a-14-abril-1860-556452%20publicacaooriginal-76492-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2575-a-14-abril-1860-556452%20publicacaooriginal-76492-pe.html
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pelas medições das terras, as quais ficariam, segundo ele, impossibilitadas de serem 

concedidas.5 

Antes de prosseguirmos com a escrita, é preciso que saibamos quais os reais 

interesses dessa pesquisa, a qual tem por finalidade investigar os motivos que levaram a 

fundação de um estabelecimento agrícola colonial – a Colônia Agrícola Sinimbú, nosso 

objeto - na pobre província do Rio Grande do Norte, sabendo que sua construção não 

receberia os incentivos financeiros do fundo de colonização do Império, verba destinada ao 

estímulo da “colonização”6 . O segundo objetivo diz respeito à análise das relações de 

trabalho entre colonos e diretores dentro da mencionada colônia. 

Conforme Francivaldo Alves Nunes, em seu trabalho A semente da colonização: Um 

estudo sobre a Colônia Agrícola Benevides (Pará, 1870-1889) (2008), a criação de 

colônias agrícolas fez parte de um plano de reformas que pretendia o fomento da grande 

lavoura com a liberação de linhas de crédito para as atividades ligadas ao campo. O autor 

acredita que este plano de reformas, o qual culminou na experiência de implantação de 

várias outras colônias agrícolas em toda nação - a exemplo do Núcleo Benevides, de 

Assunguy, Mucury, Porto Real, Canançea, nas províncias do Grão-Pará, Paraná, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente - representou muito mais que a tentativa de 

desenvolver a lavoura e a consequente inserção das províncias no plano de reformas da 

agricultura no Brasil.  

O presidente de província do Rio Grande do Norte, o conservador Eliseu de Souza 

Martins, viu na terrível seca de 1877 a oportunidade de amenizar o problema enfrentado 

durante boa parte da segunda metade do século XIX, no que diz respeito o controle sobre 

a força de trabalho do homem pobre livre, com a experimentação da instalação da colônia 

                                                        
5 Relatorio que o Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo Junior, presidente da provincia do Rio Grande 

do Norte, apresentou á respectiva Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria de 1861. Ouro Preto, 

Typ. Provincial, 1862: 17. 
6 O termo “colonização”, utilizado neste estudo, tem o significado voltado para as atividades desenvolvidas 

nos núcleos e colônias agrícolas. Assim, não estamos nos referindo ao recorte temporal colonial português. 
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Agrícola Sinimbú. Para tanto, o mesmo se valeu da captação de recursos junto às esferas 

centrais do poder, como as verbas advindas dos “soccorros públicos”, que chegavam aos 

cofres provinciais,7 montante nunca antes visto na história do Rio Grande do Norte. Muitos 

foram também os pedidos de “créditos especiaes” e aberturas de verbas em nome do 

“soccorro publico” pelos presidentes que se sucederam durante os anos de 1877, 1878, 1879 

e 1880 (o próprio Eliseu Martins, Nicolao Tolentino e Manoel Montenegro) e que 

movimentaram a “thesouraria provincial”.8  

No ano de 1878, mais precisamente no dia 1 de julho de 1878, Eliseu de Souza Martins 

comunicava do Palácio da Presidência do Rio Grande do Norte o inspetor da tesouraria da 

fazenda, Manoel Pereira d’Asevedo, que no dia 31 de maio de 1878 nomeara “Arsenio 

Celestino Pimentel administrador da colonia de socorro ‘Sinimbú’”9. Arsênio Pimentel estava 

autorizado a ocupar muitas funções, como solicitar fretes para entrada e saída de gêneros 

alimentícios, fiscalizar os armazéns e até atuar como médico dos colonos.  

O curioso é que antes disso, o citado diretor recebeu uma carta datada de 28 de maio 

de 1878 do próprio Eliseu Martins - que por certo já o considerava diretor da colônia, mesmo 

este sendo nomeado apenas em 1 de julho - a  fim de que procedessem algumas ações com 

o objetivo de fundar a Colônia Sinimbú, a qual deveria servir ao “trabalho e a ocupação 

honesta dos retirantes”. Nesta carta recomendava-se que a uma légua e meia entre Extremoz 

e Ceará-Mirim fossem conduzidos os futuros colonos para a margem esquerda do rio Mudo 

                                                        
7 Arquivo Nacional/RJ, série Interior, pasta IJJ9212, p. 64. 
8 Tanto a abertura de “creditos especiaes” quanto os pedidos das verbas dos “soccorros públicos” eram 

utilizados para os mais variados fins, fosse para remunerar desde funcionários da tesouraria provincial, 

membros da comissão de socorros à colonos e trabalhadores em obras públicas na cidade, ou mesmo para 

comprar gêneros alimentícios e pagar fretes aos comboieiros. Isto se devia ao fato de haver um decreto 

promulgado em 1 de fevereiro do ano de 1862, sob nº 2.884, artigo 5º §1 que autorizava “os Presidentes de 

Provincias, sob sua responsabilidade, e na fórma prescripta tanto neste como naquele Decreto [nº158 de 7 de 

Maio de 1842], ordenar despezas pertencentes a verbas já esgotadas, ou mesmo não comprehendidas na 

distribuição do credito annual”, considerados urgente e extraordinários, como, por exemplo, no caso em que 

“houver a necessidade de prompto soccorro a qualquer parte da população da provincia, por motivo de 

incendio, inundação, fome, epidemia, ou outra calamidade semelhante.” Coleção de leis imperiais, 1862, parte 

II, página 15, decreto 2.884, artigo 5º §1º.   
9 Arquivo Nacional/RJ, série Interior, pasta IJJ9212, p. 68. 
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- também conhecido pelo nome de Caratan - lugar em que seria fundada a colônia. Os 

colonos eram compostos pelos indigentes que estivessem localizados à margem do aterro 

da “Corôa” do rio Salgado, na capital da província. Estes homens se fixariam com suas 

famílias no dito estabelecimento, onde recebiam uma légua de terra para preparar a terra e 

desenvolver trabalhos agrícolas, mas também ficariam à disposição para serviços de 

interesse geral.10 

Para tanto, indicou-se o alistamento dos colonos – organizando pelo nome de cada 

família – para que pudessem organizá-los em torno da construção de casas, armazéns, além 

de uma casa que serviria de hospital, estabelecendo-se em quarteirões. Havia o cargo de 

polícia que também ficava à disposição do diretor da colônia, bem como foi dada a liberdade 

do mesmo criar os “inspectores de quarteirão”, que tinham como dever vigiar a conduta dos 

colonos. 

Levando em consideração o teor organizacional de todas essas recomendações feitas 

por Eliseu de Souza Martins, podemos afirmar que a Colônia Sinimbú foi planejada como 

um espaço tão somente para o estímulo da agricultura, mas também para aliviar as tensões 

ocasionadas pela grande migração dos retirantes da seca para a capital da província do Rio 

Grande do Norte. A presença de uma grande massa de homens pobres livres nas cidades 

mais urbanizadas da província (Natal, Mossoró, Assú e Macau), causava temor entre os 

membros da classe dirigente11. Os chamados “ociosos” eram considerados perigosos, pois 

havia o medo de eventuais saques e revoltas daqueles, o que punha em jogo toda uma 

                                                        
10 Arquivo Nacional/RJ, série Interior, pasta IJJ9212, p. 69. 
11 Baseamo-nos no conceito de classe senhorial utilizado por Ilmar Rohloff de Mattos, em O tempo Saquarema 

(2004), que nos informa que esta seria formada tão somente por proprietários de terras ou membros da 

burocracia Estatal, mas também por negociantes, médicos, jornalistas, professores, em suma, por aqueles que 

se propunham a dirigir intelectualmente e moralmente a sociedade. Além disso, Mattos destacou como 

elemento chave da coesão da classe dirigente, o fato de defenderem a centralização política, a monarquia, 

bem como a escravidão. Segundo o autor, devemos levar em consideração como componente aglutinador da 

citada classe, as experiências e interesses comuns, a despeito de um projeto de governo – como da formação 

do Estado Nacional - e até de oposição a outros grupos, como por exemplo, os homens pobres livres – não 

proprietários ou proprietários apenas de si mesmos – e os escravos.   
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lógica espacial construída por esses grupos dominantes, subvertendo a “ordem pública” e 

chegando mesmo a ameaçar a propriedade – pública e privada –, em especial os grandes 

comerciantes de gêneros alimentícios, representantes políticos ou pessoas influentes na 

sociedade, como se pode observar ao longo dos relatórios de província nos anos de 1877 e 

1878.  

A referida colônia, portanto, precisaria servir de espaço disciplinador, onde a 

disseminação de valores morais e religiosos e, acima de tudo, a longa e dura jornada de 

trabalho na lavoura, transformaria o homem pobre livre num trabalhador assalariado 

obediente e passivo, devidamente apto a se submeter aos contratos reguladores de serviço 

a bem do Estado, dos fazendeiros e industriais, ao tempo que amenizava os temores de uma 

possível ação da grande massa de homens pobres livres descontentes, que usavam as ruas 

e calçadas daquelas cidades como refúgio.  

 Assim, constatamos que no núcleo agrícola de Sinimbú fora imposta uma rígida 

rotina aos colonos, os quais teriam que sujeitar seus corpos ao trabalho e a privação do 

tempo, vendo-se cotidianamente obrigados/ocupados com a labuta nas lavouras durante a 

maior parte do dia. Logo, partindo das discussões propostas por Michel Foucault em Vigiar 

e Punir (2007), compreendemos que a construção de Sinimbú representou a tentativa das 

classes dominantes tão somente socorrer os retirantes, evitando tensões e consequentes 

ações de massa, mas, por outro lado, subjugá-los à disciplina, ao controle do corpo pela 

normatização do tempo e do espaço da colônia, reordenando as relações de trabalho, em 

que os trabalhadores deixariam o estado de dependência servil, tornando-se dependentes 

assalariados. 

Segundo Michel Foucault, este controle que age sobre os corpos, vigiando-os, é 

normatizado por um Estado que institui novas formas de dominação social, imbuído de uma 

economia do poder baseada em uma lógica institucional que vigia e disciplina os possíveis 

desviantes a fim de torná-los parte de um corpo social. No entanto, os sujeitos sociais 
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também jogam com esta disciplina, indisciplinando-se, e usando da violência contra os 

abusos daqueles que querem controlá-los.  

No final do ano de 1878, sob a solicitação do então de 1º vice-presidente12 de 

província Manoel Januário Bezerra Montenegro, o 2º escriturário da Alfândega Antônio 

Cypriano de Araújo Silva, desenvolveu um estudo sobre a dita colônia no qual obteve 

números bastante significativos sobre sua composição populacional, formada por cerca de 

1200 palhoças e 6600 moradores. Neste mesmo estudo, foram relatadas várias denúncias 

contra um dos diretores da Colônia Agrícola Sinimbú, que atendia pelo nome de Arsênio 

Celestino Pimentel.13 

Alguns destes relatos14 diziam respeito à forma como eram tratados, sendo sujeitados 

aos mais diferentes tipos de violência, como o uso da forquilha ou quadrado, espancamento 

com pedaço de pau, negligência de socorros médicos e “falta” de víveres. Os colonos que 

morriam em decorrência dos castigos físicos só eram conduzidos ao jazigo, em certos casos, 

após a quase total decomposição da matéria, sendo os cadáveres devorados por porcos, 

aves e cachorros. De acordo com o Cyrpriano Cavalcante, o colono Luiz Pastorinho da Silva,  

                                                        
12 Em 03 de outubro de 1834, a Assembleia Geral Legislativa decretava a lei nº 40 que dizia respeito à extinção 

do Conselho de Presidência (criado por decreto da Assembleia constituinte em 20 de outubro de 1823, um 

ano após a desvinculação política e administrativa de Portugal), concedendo ao presidente de província – que 

não poderia compreender ao lugar em que iria atuar - diversas atribuições na esfera local, como executar leis, 

inspecionar as repartições públicas, nomear e exonerar funcionários entre outras. Criava também o cargo de 

vice-presidente, que diferentemente do presidente, deveria ser do lugar. Tinha as mesmas atribuições do 

presidente, no entanto, só poderia assumir o cargo de presidência em caso de ausência deste ou exoneração. 

Eram eleitos em cinco pela Assembleia Legislativa Provincial, sendo nomeada pelo presidente de província a 

hierarquia destes, e encaminhada em forma de lista e entregue ao Imperador. A eleição para vice-presidente 

era realizada pela Assembleia Legislativa Provincial, geralmente, a cada dois anos. Acessado em 25 de outubro, 

disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-40-3-outubro-1834-563176-

publicacaooriginal-87310-pl.html>.   
13 Relatório com que instalou a Assembléia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de Dezembro 

de 1878. O 1º vice-presidente o exm. Sr. Dr. Manoel Januário Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. do Jornal 

do Recife 47 – Rua do Imperador – 1879, p. 11. 
14 É importante estar atento às dificuldades impostas pelas condições históricas e pelo tempo, haja vista não 

ser possível a obtenção dos testemunhos diretos daqueles colonos, sendo essencial examinar de maneira 

cuidadosa os conceitos das autoridades dominantes, a fim de decodificar as evidências sobre o 

comportamento dos colonos de Sinimbú, todavia atento aos perigos para não naturalizar os pressupostos e 

imagens elaborados por tais governantes.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-40-3-outubro-1834-563176-publicacaooriginal-87310-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei-40-3-outubro-1834-563176-publicacaooriginal-87310-pl.html
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retirante de Campo-grande, chegado à Colônia no dia 5 der Julho, com 6 

pessoas da família, e que alli ainda se acha, diz que vio um negro, por ter 

pedido soccorro ao director, para se alimentar, soffrer o horrível castigo de 

ser amarrado á uma forquilha desde as 10 da manhã até ás 4 da tarde, depois 

de haver recebido algumas pancadas no peito, que lhe applicára com um 

pao o mesmo director. Accrescenta, que á esse mesmo tempo, tendo 

entrando na casa do armazém um rapaz, tambem de cor negra, e procurando 

apanhar alguns caroços de farinha, que se achava derramada, foi 

immediatamente agarrado por ordem do director, o qual lançando mão de 

uma taboa de barril, o espancou até deitál-o fóra do armazém, proferindo 

contra elle os mais terríveis impropérios.15 

 

A partir da citação acima, podemos identificar certa negligência do diretor ao privar 

os colonos da alimentação, e pior que isso, agir de maneira coercitiva e, desta forma, 

favorecendo ao estremecimento de uma linha tênue, do rompimento de uma relação entre 

a figura protetora, a qual deveria ser o diretor, haja vista seu papel de representante do 

Estado, de quem os colonos esperavam proteção e medidas que atendessem às suas 

demandas. 

Deste modo, cabe destacar que não concordamos com a visão de mundo onde 

prevaleça a vontade senhorial, cuja dominação sobre os escravos e homens pobres seria 

inabalável, assim como na construção da imagem de um pai/senhor benevolente com 

relação a estes homens, uma figura paterna alinhavada aos moldes de Gilberto Freire. A 

presente pesquisa dialoga com o conceito de paternalismo trabalhado por Edward Palmer 

Thompson e pelo historiador Sidney Chalhoub, fundamentais à nossa percepção sobre os 

posicionamentos dos colonos de Sinimbú. 

De acordo com Edward Thompson, em Costumes em comum (1998), o paternalismo 

é um conceito no qual devemos ter bastante cuidado, haja vista que implica num jogo de 

estratégias de reprodução de relações desiguais, que reconhece a participação da população 

                                                        
15 Relatório com que instalou a Assembléia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte no dia 4 de Dezembro 

de 1878. O 1º vice-presidente o exm. Sr. Dr. Manoel Januário Bezerra Montenegro. Pernambuco, Typ. do Jornal 

do Recife 47 – Rua do Imperador – 1879, p. 12.  
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como sujeitos sociais. Estes são vistos como responsáveis não apenas pela criação de 

tensões, mas também de lutas e resistências contra os mandos e desmandos provenientes 

daqueles que compõe o mundo da gentry. Sendo assim, é vital ressaltarmos a não 

passividade desta população, mesmo sendo ela em sua maioria dependente daqueles que 

governam, nega-se a ideia de manipulação completa da plebe. 

Conforme o estudo desenvolvido por Sidney Chalhoub, em Machado de Assis 

historiador (2003), destacamos a relação entre classe dominante e dominados, trabalhada 

pelo autor a partir do estudo de caso da sociedade fluminense do século XIX, a qual foi 

fundamentada em bases paternalistas de poder, de subordinação dos dominados, mas não 

de passividade. Assim, concordamos com o conceito de paternalismo desenvolvido por 

Chalhoub, que o reconhece como um campo de conflitos travados entre dominantes e 

dominados, num jogo de concessões e favores. 

 Neste jogo, aqueles homens que se tornariam os colonos de Sinimbú por conta da 

seca de 1877, por exemplo, tomaram suas decisões ao migrarem do alto sertão para a capital 

da província do Rio Grande do Norte, conformando suas ações, lidando com expectativas e 

regras segundo uma “economia moral”16 estabelecida entre eles (dominados), senhores e 

membros do poder público (dominantes). Este jogo envolve estratégias de ambas as partes 

no sentido de serem atendidas as expectativas, havendo disputas para isso. 

                                                        
16 O conceito de economia moral foi criado por Edward Palmer Thompson para questionar a visão dos 

historiadores que veem as ações da multidão ou de massa como “espasmos biológicos”. Na perspectiva destes 

historiadores, a multidão, classificada como “turba”, agiria institivamente, de maneira irracional, com a simples 

finalidade de roubar e saquear, sem nenhuma causa aparente, atrelando a degeneração a esta parcela da 

população. De acordo com Thompson, “o motim da fome na Inglaterra no século XVIII era uma forma 

altamente complexa da ação popular direta, disciplinada e com objetivos claros” (THOMPSON, 1998: 152), em 

que a ação da massa dependia de certo consenso daquilo que consideravam práticas legítimas ou ilegítimas – 

fossem provenientes dos governantes ou do mercado - baseando-se em uma lógica de normas e obrigações 

sociais, quanto às funções econômicas peculiares a vários grupos da comunidade. Podemos apontar vários 

fatores que contribuíram para motivar as ações dessas pessoas, tais como: o desemprego, a fome, os altos 

impostos, o aumento no preço dos alimentos, os açambarcamentos, as exportações em tempos de carestias 

entre outros. Desta forma, a economia moral para Thompson esteve relacionada com as formas de 

sobrevivência da população, a qual agia contra aquilo que considerava ilegítimo. 
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Embora estes embates fossem desiguais, tal subordinação não incide numa 

passividade ou dominação completa. Quando as expectativas da população não eram 

atendidas, ela não raramente apelava para motins, revoltas, ações diretas – que implicava na 

criação de solidariedades horizontais – o que representava sérios riscos à ordem pública e à 

propriedade daqueles que detinham o poder, os quais também agiam e seguiam estratégias 

próprias. 

De acordo com o relatório de Cypriano Cavalcante, nem sempre os colonos recebiam 

o tratamento devido, sendo negligenciados quanto à distribuição de víveres, medicamentos 

e até roupas, que assim como a comida e os remédios, chegavam em grande quantidade à 

colônia, porém não eram sequer distribuídas. Mas afinal de contas, para onde iriam todos 

esses socorros?17 

No referido documento circunstanciado, elaborado pelo escriturário Cypriano acerca 

da Colônia Sinimbú, podemos identificar alguns abusos cometidos pelo diretor Arsênio 

Pimentel, os quais não se limitaram ao uso da violência contra alguns colonos, como 

também por uma série de práticas criminosas que iam desde o pagamento de fretes com os 

próprios gêneros (lembrando que para os pagamentos dos fretes deveriam ser utilizadas as 

verbas abertas pelo presidente de provincial, dos “creditos especiaes” ou dos “soccorros 

publicos”) à venda e pagamento de serviços alheios a outros colonos ou até mesmo a 

pessoas que não tivessem relação com a colônia. Tais gêneros saíam da colônia em carroças 

e comboios com outras finalidades que não socorrer os colonos. Em uma dessas 

oportunidades, na tentativa de deter o transporte criminoso de gêneros para fora da colônia 

 

O prêto José Raymundo procurou embargar a sahida de um comboio de 

nove cargas de farinha, mas foi impedido por Francisco Menino que lhe pôs 

uma pistóla nos peitos, e obrigado a final a ceder, porque o referido cabo 

relaxou a ordem que havia, caso de se tomar a farinha furtada.18 

                                                        
17 Arquivo Nacional, Série Interior, pasta IJJ9212, pp. 42-43. 
18 Ibidem, p. 62. 
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Entendemos que nem todos os colonos estavam alheios ou passivos às práticas 

autorizadas ou de autoria do mencionado diretor, como José Raymundo. Prova disso, é que 

no dia 15 de julho de 1878, as atitudes desproporcionadas de Arsênio despertou a revolta 

dos colonos, os quais viam seus direitos (ainda que baseados na legitimidade) 

desrespeitados, e pior que isso, recebendo o tratamento que era destinado apenas aos 

escravos, o que colocava em risco o exercício da cidadania destes homens pobres livres, 

quando 

 

estando a ser castigada dentro do armazém uma creança, reunirão-se os 

colonos, e procurando arrancal-a das mãos de seus algozes, investirão contra 

elles. Acastellado no armazém e protegido pelos seus asseclas que com elle 

se achavão e que não entrando á proporção que crescia o movimento e a 

confusão dos pôvo, o Director Arsênio lançou mão de uma pistola ou 

revolver [atirando contra os colonos].19 

 

Podemos avaliar que a reação dos colonos assinala a participação destes como 

sujeitos históricos, os quais eram capazes de se mobilizar e protestar contra abusos 

relacionados às condições de trabalhos, e, principalmente a favor da manutenção de seus 

direitos de cidadania, estes legitimados pelos costumes, bem como por sua liberdade, 

indisciplinando-se.  

Ao discordar das atitudes de Arsênio Celestino Pimentel sob a administração de 

Sinimbú, classificando-o como tirânico, Manuel Januário Bezerra Montenegro acreditava 

que a colônia deveria ser um espaço disciplinar, onde os colonos fossem dirigidos por um 

administrador que teria que prepará-los para a sociedade (uma sociedade idealizada pela 

                                                        
19 Ibidem, p. 58. 
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classe dirigente), “sujeitando-os a um regimem regular e infiltrando-lhes no espírito os 

princípios de ordem, de trabalho e de moralidade”.20  

As palavras de Montenegro revelam a existência de uma ambição quanto à 

normatização do homem pobre livre ao trabalho, assim como descortina a constante 

preocupação na conservação da ordem pública, mas também da propriedade, seja na 

manutenção dela por meio do trabalho deste homem, seja pela não destruição dessa 

propriedade devido às revoltas ou ações violentas contra o mal governo, que não atende às 

demandas dos cidadãos pobres livres. 

Logo, entendemos que o regime de trabalho implantado no dito estabelecimento 

agrícola representou a tentativa de coação ao trabalho assalariado e a disciplinarização dos 

homens pobres livres, que ao longo de boa parte da segunda metade do século XIX, 

mostravam-se insubordinados aos senhores fazendeiros mesmo sendo reconhecidamente 

dependentes destes. Por outro lado, tornava-se visível que a política colonial do Império 

nem sempre trilhava os mesmos caminhos. No Rio Grande do Norte, a seca se mostrou uma 

oportunidade ímpar para tentar amenizar não a “falta de braços”, mas solucionar o problema 

da falta de disciplina dos nacionais livres ao trabalho assalariado, através da criação de leis 

(Lei de Terras) e instituições (Colônia de Sinimbú), por intermédio do Estado.  
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UM AGENTE SOCIAL DA CIDADE: A ATUAÇÃO LETRADA DE RODOLFO 

TEÓFILO NO ESPAÇO URBANO DE FORTALEZA (1877-1900)21 

 

André Brayan Lima Correia22 

 

INTRODUÇÃO 

Ao se falar em história das cidades, nos remetemos a vários autores, pois desde 

antiguidade que se tem o interesse em produzir discursos sobre essa categoria. Porém, 

segundo Charles Monteiro, esses discursos passaram a ser melhores trabalhados a partir do 

aceleramento industrial do século XIX, onde surge, ao que ele e outros autores chamam de 

“fenômeno urbano”, uma nova complexidade social. 

 

Porém, foi a partir do século XIX com a industrialização, que as cidades 

tornaram-se uma variável central para compreender a nova organização 

social e política da sociedade ocidental. O que se aprofunda no século XX, 

que assistiu a uma aceleração do processo de urbanização, sobretudo nos 

países emergentes. Surgiram as megalópoles e às antigas funções 

administrativas, políticas, econômicas e culturais da cidade incorporaram-se 

outras. Algumas cidades se tornaram centros de redes mundiais de tráfego 

de informações, de capitais e de pessoas, misturando simultaneamente uma 

rede de lugares e não-lugares23.  

 

Ou seja, a partir desse crescimento, vários intelectuais passaram a dar mais atenção a 

essas cidades, revolucionando assim a história desse campo, já que agora surgiram textos 

mais complexos tentando analisar não só a cidade em si, mas seus aspectos que dão vida a 

                                                        
21 Trabalho apresentado no Simpósio Temático Por uma história do urbano, por uma história das sensibilidades.  
22Discente no Mestrado Acadêmico em História e Culturas (MAHIS) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

Bolsista de mestrado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP). Integrante do Grupo de Pesquisa Práticas Urbanas (GPPUR), a partir do projeto: Capitalismo e 

Civilização nas cidades do Ceará (1860- 1930), no qual faz parte do eixo Práticas Letradas e Urbanidades, sob 

a orientação do Prof. Dr. Gleudson Passos Cardoso. Email: andre.brayan@hotmail.com. 
23 MONTEIRO, Charles. Entre História Urbana e História da Cidade: questões e debates. IN: Oficina do 

Historiador, Vol. 5, No 1. Porto Alegre: Revista Discente da Pós-graduação em História PUCRS, 2012. p.02. 
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ela. Um exemplo disso é o intelectual Max Weber24, que ao categorizar a cidade, destaca a 

sua função econômica, mostrando como se pode melhor compreender a cidade moderna. 

Porém, com o advento dos Analles e posteriormente com a história cultural teremos 

uma ampliação dos tipos de fontes que o historiador poderá utilizar, como por exemplo, 

além das fontes chamadas de “oficiais”, por serem produzidas por uma instituição, o 

historiador passará a trabalhar com outras fontes como a literatura e a memória através da 

história oral. Isso permitirá uma ampliação também das abordagens históricas, pois a cidade 

será abordada não só pelo aspecto econômico e político, como Weber faz, mas também 

será abordada pelos aspectos sociais, culturais e das sensibilidades25. 

Para exemplificar como a cidade pode ser abordada de uma forma diferenciada 

podemos citar um livro de Sandra Pesavento26 onde nele, a autora se utiliza da literatura 

para abordar as cidades do Rio de Janeiro, Paris e Porto Alegre, porém, mais do que isso, a 

autora se aprofunda nas representações contidas na literatura sobre essas cidades. 

Com isso, podemos classificar qual tipo de cidade é trabalhada nesse artigo, pois 

segundo José Barros27, a cidade não pode ser compreendia somente pelo seu aspecto físico, 

nem apenas pelo seu aspecto econômico, político ou social, mas também devemos 

compreendê-la pelo seu aspecto cultural, representacional e entre outros. Ou seja, buscar 

compreender não só as atividades praticadas pelas instituições com relação aquela cidade, 

mas perceber também as práticas microbianas realizadas por cada cidadão, dando assim 

vida aquele organismo que é o urbano28.  

Outro exemplo de uma abordagem inovadora que podemos citar é Certeau, em “A 

Invenção do Cotidiano”29 pois esse autor irá inovar ao abordar o urbano mostrando que ele 

                                                        
24 VELHO, Otávio Guilerme (orgs). O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967. 
25 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. Belo. Horizonte: Autêntica, 2005. 
26 PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade. Visões literárias do urbano. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2002. 
27 BARROS, José D'Assunção. Cidade e História. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 
28 CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. 
29 Idem. 
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é composto não só pelas instituições, mas pelos indivíduos também, aplicando assim o 

conceito de táticas e estratégias, onde a estratégia seria as instituições de poder, 

principalmente o Estado se utilizando de meios para gerir e controlar a vida dos indivíduos, 

já as táticas seriam maneiras que os indivíduos fazem para burlar essas estratégias, 

executando assim novas ações. Ou seja, Certeau mostra que se pode trabalhar não só o 

aspecto do Estado gerindo essa cidade, mas também abordar o lado dos “praticantes” desse 

urbano. 

 

A LITERATURA E A CIDADE 

Como já exposto, a cidade está sendo trabalhada pelos historiadores por diversos 

aspectos, através de diversas fontes, o que nos trás uma nova visão sobre essa história. Uma 

dessas fontes que recentemente vem sendo bastante utilizada é a literatura, e aqui vale 

lembrar que existe uma diversidade nessa literatura, pois os olhares sobre uma mesma 

cidade, em um mesmo período podem variar de acordo com as intenções dos autores, 

temática do livro, estilo literário e, principalmente, o tipo de livro que está sendo escrito, 

pois um livro de memória ou uma crônica, pode se aproximar cada vez mais da possível 

realidade que o autor escreve, já um romance ou um conto pode não ter ligação nenhuma 

com a realidade da cidade a qual o autor escreve, porém pode ser uma representação 

baseada ou influenciada pela vivência no urbano. 

Ou seja, para analisar uma cidade através da literatura é preciso compreender não só 

de que tipo é a obra que estamos analisando, mas compreender o autor, suas intenções e 

seu lugar social. Exemplo disso, podemos citar o intelectual João do Rio que atuou no Rio 

de Janeiro na virada do século XIX para o XX. Esse intelectual, através de suas crônicas, 

criticava bastante os valores da “belle époque tropical”, mostrando que muitos valores ditos 

civilizados, eram na verdade representantes de uma vida “vertiginosa” e “superficial”, 

segundo o autor.  
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A dimensão do amor, no novo tempo, separou a sociedade em um 

seguimento do artificialismo, o da “alta sociedade”, onde o amor 

transformou-se em convenção social e perdeu sua força de sentimento, 

porque se assumiu como resultante da racionalidade moderna; e em outro, 

o dos pobres, onde o amor continuou sendo paixão revelou sua expressão 

de sentimento, “um amor sem pensar”30. 

 

Ou seja, segundo o autor, a alta sociedade carioca tinha esquecido o que seria a ideia 

de amor e criou-se a ideia do “flerte”, na qual eles buscavam apenas a aparência e o interesse 

financeiro, deixando de lado assim os sentimentos perante o casamento. Por isso, João do 

Rio nos mostra que na visão dele os pobres possuíam um amor mais sincero, por não 

utilizarem o “flerte”. 

Assim percebemos que autores como o João do Rio, se utilizava de uma literatura 

para difundir seus ideais, e esses ideais são frutos de um período que influenciam o autor, 

logo o contexto, as experiências e o próprio autor que escreve, contribuem na construção 

dessa literatura.  

Segundo Adriana Facina31, compreender o lugar social que o autor viveu ao escrever 

a obra é analisar sua trajetória, percebendo que fatores foram importantes na vida deste 

autor e que influenciaram, de alguma forma, a construção da obra; é entender que tipo de 

influências ele sofria, se era católico, se participava de alguma agremiação letrada, se era 

político ou se participava de algum partido. Lugar social é perceber onde esse autor viveu, 

como era a sua cultura, mas principalmente, entender o lugar social de um autor é analisar 

como ele descrevia esse lugar, quais os destaques ele dava, quais suas omissões, pois assim 

o pesquisador pode entender qual a intenção/função da construção daquela obra para 

aquele escritor. 

Ligar o autor ao seu lugar social nos permite tanto enxergar como ele via aquele lugar, 

e também como determinado lugar interferia em sua obra. Assim podemos aprofundar 

                                                        
30 RODRIGUES, Antônio Edimilson Martins. João do Rio: a cidade e o poeta. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2000 

p. 65. 
31 FACINA, Adriana. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004. 
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inclusive as intenções do escritor, pois percebemos quais motivos que o levaram a escrever: 

por necessidades financeiras; para agradar ou criticar alguém ou alguma instituição; ou 

também para querer mostrar a verdade sobre algo, exaltando ou denunciando. 

Com isso, percebemos como uma obra literária pode está fortemente ligada a uma 

cidade, não só através da forma que o autor fala sobre ela, mas também fazendo parte da 

construção desta obra. 

 Porém, Bernard Cerquiglini32 nos lembra que a literatura é uma fonte e como 

qualquer uma merece receber o tratamento adequado na hora de ser estudada. Com isso, 

devemos destacar que a literatura possui suas peculiaridades e que o historiador, além de 

ser crítico e analisar as informações sugeridas por essa fonte, deve lembrar que as obras 

literárias estão sujeitas a subjetividade, contexto e a parcialidade de quem a produz, 

possuindo assim destinatário e intencionalidade na hora de ser escrita. Ainda precisamos 

lembrar também que para cada época existem “códigos narrativos” que são fruto da 

produção do período. 

Por último, ainda podemos exaltar que a literatura pode ser trabalhada não só pela 

as experiências do autor, mas pelo estudo do próprio letrado, pois segundo Gleudson 

Cardoso, a intelectualidade pode ser praticada na medida em que os intelectuais se utilizam 

de sua escrita para intervir e difundir seus ideais no espaço, essa seria a noção de Práticas 

Letradas. 

 

Quanto às “Práticas Letradas” entende-se que são as realizações praticadas 

cotidianamente em prol do letramento, da difusão das idéias através da 

leitura, da impressão e circulação dos textos, dos debates e da produção 

intelectual ordinária e da ritualização do saber letrado. Seja uso cotidiano 

praticado entre aqueles que detêm o exercício da escrita, ou pela afirmação 

daqueles que dominam essa prática sobre aqueles que não têm a mesma 

                                                        
32 CERQUIGLINI, Bernard. Literatura (História) IN BURGIÈRE, André (org). Dicionário das Ciências Históricas. 

Rio de Janeiro: Imago Ed. 1993. 
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familiaridade, essas práticas são territórios de lutas, embates e disputas por 

exercício de poder e capital simbólicos33.   

 

 Ou seja, compreende-se que a literatura pode ser trabalhada a partir da intenção do 

autor de escrever seu texto e na difusão de suas ideias, ou seja, nas práticas letradas. 

 

RODOLFO TEÓFILO E A CIDADE 

 Para entender a atuação do intelectual aqui trabalhado, é preciso mostrar isso através 

de sua trajetória e influências. 

Rodolfo Marcos Teófilo34 nasceu no dia 06 de maio de 1853 em Salvador, apesar de 

se considerar cearense de criação. Ele era filho primogênito do Dr. Marcos José Teófilo, um 

dos três médicos residentes no Ceará durante a década de 1950, porém passou por 

problemas financeiros ainda novo, já que perdeu sua mãe em 1857 e seu pai em 1864, que 

deixaram de herança apenas uma enorme dívida de um empréstimo pedido ao Estado.  

 Sua mãe Dona Josefina Sarmento Teófilo, morreu de fraqueza após ter três gestações 

seguidas. Dessas gestações nasceram os filhos Rodolfo, Flora, e Florisbela. Mas apesar disso 

ele não cresceu sem mãe, já que em poucas semanas depois da morte, seu pai trouxe a irmã 

de Josefina, Ana Guilhermina Sarmento, para substituir a mãe dos garotos. 

 Já seu pai, era um médico formado na Bahia, que teve um papel fundamental no 

combate às pestes como a febre amarela (1852-1853) e cólera (1861-1863), e por isso foi 

uma grande inspiração de Teófilo na área da saúde. Porém, como já exposto, seu pai ao 

morrer em 1864 deixou uma dívida contraída de um empréstimo ao Estado do Ceará e, com 

isso, faliu sua família. 

                                                        
33 CARDOSO, Gleudson Passos."Práticas Letradas e Urbanidades em Fortaleza. Capitalismo, Civilização e 

Tradução Cultural (1873 - 1919)" IN: Anais do XIX Encontro Estadual de História do Ceará-ANPUH 2014. p 

.02. 
34 Para evitar repetidas referencias, deixamos claro aqui que as informações biográficas de Rodolfo Teófilo 

foram retiradas dos livros: NETO, Lira. O poder e a peste: a vida de Rodolfo Teófilo. Fortaleza: Fundação 

Demócrito Rocha. 1999; SOMBRA, Waldy. Rodolfo Teófilo: o varão benemérito da pátria. Fortaleza: Casa de 

José de Alencar/Programa Editorial, 1997. 
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 Através da análise da trajetória desse intelectual, percebemos que sua vida é dividida 

em três fases, anteriores a sua atuação letrada.  

Na primeira fase, trata-se de um garoto filho de um médico e que, talvez, não tenha 

tanta relevância para compreender a formação desse intelectual, mas vale salientar a 

influência de seu pai como um médico que pode ter o inspirado nos estudos na área da 

saúde. É importante frisar que seu pai morreu quando ele tinha doze anos de idade.  

 Lira Neto35 nos mostra que seu pai foi um importante médico no combate a epidemia 

de cólera, chegando inclusive, a doença, a atacar sua família, na qual fez Teófilo ter contato 

direto com a profissão de seu pai. A partir disso, pode-se supor que o interesse inicial em 

querer se formar na área da saúde tenha sido influência também de seu pai. 

 Na segunda, depois da morte de seu pai, ele foi estudar no Colégio Atheneu 

Cearense, financiado por seu padrinho. Lira Neto36 destaca que lá Teófilo conviveu com 

algumas pessoas que, futuramente, seriam grandes letrados cearenses como: Capistrano de 

Abreu, Domingos Olímpio, Paulo Ney e Rocha Lima, mostrando assim que desde novo ele 

já tinha contato com esses futuros letrados cearenses. 

 Porém, em 1867, seu padrinho deixou de financiá-lo, o que o prejudicou. Além disso, 

ele também não conseguiu dar conta de uma bolsa que ganhou do colégio, onde daria aulas 

de reforço em troca de poder estudar de graça. Nesse mesmo ano foi trabalhar como 

caixeiro na Casa Albano & Irmão. 

 Apesar do trabalho, conseguiu continuar estudando sozinho, segundo Lira Neto, e 

em 1870 ganhou do governo uma bolsa para que pudesse estudar na Bahia e lá passou a 

cursar Farmácia. Mas em 1871 a sua bolsa foi cancelada, o que lhe obrigou a disputar uma 

vaga de um estágio que daria para cobrir as despesas, na qual ele conseguiu.  

 Acredito que esta seja a fase mais importante para sua trajetória letrada, pois além 

da formação acadêmica, Teófilo teve bastante contato com o processo modernizador das 

                                                        
35 NETO, Lira, Op. Cit. 1999. 
36Idem.  
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cidades de Recife e Salvador, o que pode ter influenciado a sua produção sobre Fortaleza, 

que passava pelo mesmo processo de modernização. Salientamos aqui que no período a 

capital baiana era o segundo maior polo de formação acadêmica, ficando atrás somente da 

capital brasileira. 

A partir dessas três fases, percebemos que o farmacêutico aqui analisado retorna para 

Fortaleza em 1877, formado e com várias influências ao longo de sua vida, que vão lhe 

proporcionar uma trajetória letrada.  

Lira neto nos mostra que ao chegar ao Ceará em 1877, Teófilo encontrou o estado 

em uma grande seca que trouxe vários flagelados e muitos surtos epidêmicos. Com isso, ele 

já passou a colaborar com a doação de medicamentos para os setores públicos da capital.  

Além disso, em 1878 ele passou a fabricar e doar um antídoto para o veneno de 

cascavel, pois esse animal aumentava pelo Ceará. Esse antídoto também foi doado 

gratuitamente para os municípios do interior. 

Ou seja, já é perceptível que, se tratando do campo da saúde, Teófilo já voltou para 

a terra alencariana atuando na cidade de forma a contribuir com os problemas sociais. 

 Sua primeira participação em um movimento letrado cearense foi na Sociedade 

Libertadora Cearense em 1880, onde fundaram o Jornal “O Libertador”. Esse movimento 

basicamente tinha a função de atacar os escravocratas e exaltar a campanha abolicionista 

no Ceará. Seu principal líder era João Cordeiro. 

 Ou seja, sua primeira atuação como letrado foi intervindo na cidade, já que ele 

participou de uma agremiação que buscava lutar contra um regime escravocrata, alterando 

assim a dinâmica da cidade. 

  Como intelectual, Teófilo teve uma importante participação em Fortaleza como 

vemos na citação abaixo: 

 

Inserindo-se ativamente no grupo de intelectuais- pensadores, críticos, 

prosadores, poetas- no fim do século passado [XIX], participou de suas 

principais agremiações e ajudou a dinamizá-las com produções de 
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reconhecido valor. Assim é que o vemos no Clube Literário, na Padaria 

Espiritual no Centro Literário e na Academia Cearense de Letras37. 

 

 O Clube Literário foi fundando em 1886 e possuía como membros João Lopes, 

Antônio Bezerra, Antônio Martins, Oliveira Paiva, José Olímpio, Abel Garcia, José 

Vasconcelos, Francisca Clotilde, Juvenal Galeno, Justiniano de Serpa, Farias Brito, Rodolfo 

Teófilo dentre outros. Esse grupo fundou o jornal “A Quinzena”. O periódico tinha por 

objetivo: “(...) procurar relacionar-se com os vultos da literatura, das artes e da ciência, 

corresponder-se-á com as corporações congêneres do império e do estrangeiro, e intervirá 

perante os poderes públicos quando assim for necessário”38. Ou seja, outro importante 

aspecto da vida de Teófilo é o Clube Literário, pois o mesmo transcendia as práticas letradas 

e o levavam a uma intervenção do urbano. 

  Já na Padaria Espiritual, movimento idealizado por Antônio Sales, Teófilo teve uma 

importante atuação, apesar de só participar da segunda fase do movimento, chegando a ser 

o último Padeiro-Mor (1896- 1898). Na biografia sobre Teófilo, de Waldy Sombra, podemos 

ver um pouco da participação do letrado nesse movimento: 

 

Rodolfo Teófilo faz-se presente em muitas páginas de O PÃO. Nos números 

10 e 11(15.2.1895 e 1º. 5.1896, respectivamente), apresentou um trabalho 

científico, “As Manchas do Sol e as Secas”, em que critica os resultados das 

sessões do Instituto Politécnico (outubro de 1897), convocadas por Conde 

D’Eu para estudos do assunto. Nas edições 25, 26 e 27 sob o título de Cartas 

Literárias polemiza com Adolfo Caminha, que o acusou de falta de verdade 

em sua obra. Trecho de Os Brilhantes nº 18 são ali publicados bem como a 

Normalista, nº 19, 20, 21 e 22, comentários sobre essa obra do conterrâneo, 

além de quatro excertos de romances, jamais concluídos, sete poesias e aviso 

sobre a publicação de Telésias39. 

 

                                                        
37SOMBRA, Waldy. 1997, Op, Cit, p.98. 
38Idem, p.96.  
39Idem, p. 100. 
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 Como vimos na citação, Teófilo teve um importante espaço nesse movimento e já 

notamos que nesse momento não se tratava mais aqui de um garoto sonhador que tinha a 

pretensão de se formar na área da saúde. Agora Teófilo começa a amadurecer sua escrita e 

passa a praticar seu letramento na cidade, o que torna um intelectual mais ativo sobre o 

urbano. É importante perceber que a participação de Teófilo nessas agremiações contribuiu 

e influenciou na sua escrita, ou seja, grande parte de suas influências está ligada a essas 

agremiações. 

   Quanto ao Centro Literário, criado por Pápi Junior em 1894, foi um movimento que 

chegou a coexistir junto com o Clube Literário e a Padaria Espiritual, porém foi o mais 

duradouro de todos, chegando a acabar somente em 1905. Esse movimento possuía 

integrantes como:  

 

Ex-padeiros - Álvaro Martins, Temístocles Machado, Jovino Guedes, Rodolfo 

Teófilo, Eduardo Sabóia e Almeida Braga – juntam-se, na instituição, a 

consagrados nomes como Juvenal Galeno, Farias Brito, Guilherme Studart (o 

Barão de Studart), Justiniano de Serpa, Antônio Borges e outros40. 

 

 Ou seja, mais uma agremiação importante na trajetória de Teófilo, lhe influenciando 

a publicação de 27 livros ao longo de sua vida. 

Até aqui é perceptível à inserção que Teófilo teve no setor letrado cearense e, com 

isso, é importante destacar que todos esses movimentos intelectuais estavam diretamente 

ligados à discussão sobre as transformações pelas quais o Ceará passava. 

A partir dessa experiência letrada, podemos partir para a sua principal atuação no 

urbano que é publicação de obras. “Um total de 28 obras (sendo uma póstuma), que 

trafegam do romance ao memorialismo, do conto à crônica, da literatura científica ao ensaio, 

da historiografia à poesia”41. 

                                                        
40Idem, p. 115. 
41NETO, Lira. Op.Cit. 1999, p. 209. 
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Dentre essas 28 obras, procuraremos aqui evidenciar algumas que falam sobre o 

espaço urbano de Fortaleza. A primeira delas é a sua primeira publicação, o “História das 

Secas no Ceará (1877-1880)”, que trata documentadamente os efeitos de uma seca na 

geografia, na economia e na sociedade cearense. Nesse livro, Teófilo tenta fazer uma 

pesquisa minuciosa com dados estatísticos sobre as secas e mostrar também o jogo político 

que existe no Ceará para favorecer a perpetuação da miséria no estado. 

Ou seja, a partir dessa obra já se começa a perceber a “militância”42 na escrita de 

Teófilo, pois além de abordar um fato histórico e social do Ceará, ele fala do lado político 

por trás disso. Vale lembrar que essa obra sobre a seca lhe rendeu o ingresso no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, segundo Waldy Sombra43. 

Outra obra a ser destacada é “Secas do Ceará: segunda metade do século XIX”, que 

tem por objetivo trazer uma continuidade sobre a temática das secas, e que, de acordo com 

o autor: “Este livro é uma narração resumida e fiel de todas as secas que assolaram o Ceará 

na segunda metade do Século XIX, das quais fui testemunha ocular. Outros podiam escrevê-

lo com arte, mais proficiência; ninguém, posso afirmar, seria mais sincero”44. 

A partir dessa citação, inferimos outra característica predominante na maioria das 

obras de Rodolfo Teófilo que é o testemunho, o compromisso com a verdade e a 

sinceridade, que segundo ele, ele tenta assumir. Na maioria de suas obras, esse intelectual 

embasa sua visão através de documentos e de seu testemunho. 

 Com isso, esse intelectual passou a cada vez mais abordar na sua escrita a militância 

política. Porém, a partir de 1901, sua escrita passa a se modelar para uma crítica a cidade 

através das crônicas historiográficas. Teófilo irá publicar obras desse gênero como: Varíola 

                                                        
42NETO, Isac Ferreira do Vale. Batalhas da memória: a escrita militante de Rodolfo Teófilo. Fortaleza: 

Universidade Federal do Ceará. Dissertação de Mestrado em História Social. 2006. 
43 SOMBRA, Waldy. Op. Cit. 1997. 
44TÉOFILO, Rodolfo. Secas do Ceará: Segunda metade do Século XIX. Ceará: Louis C. Cholowiecki- Editor, Tip, 

Minerva a Vapor- Ateliers Louis, 1901. apud: SOMBRA, Waldy. 1999, Op. Cit. 
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e Vacinação I e II (1904 e 1909); Violência (1905); Libertação do Ceará (1914); Sedição de 

Juazeiro (1915); A seca de 1915 (1922) e A seca de 1919 (1922). 

 A partir disso, percebe-se que o autor desenvolveu, devido a sua experiência com a 

cidade uma prática letrada do urbano, pois no mesmo período que sua escrita fica mais 

crítica, é o momento em que ele se envolve em uma briga contra a oligarquia aciolina, o que 

faz ele passar a criticar cada vez mais as gestões públicas. Além disso, sua escrita reflete os 

momentos que ele estava vivendo na cidade, pois quanto mais inserido no ambiente letrado, 

mais suas obras se tornavam de profunda relevância para disseminar ideais sobre um 

período. Exemplo disso é a sua obra A Fome, que apesar de ser ficcional, é baseada em uma 

realidade na qual ele viveu, porém sem esquecer-se de sua licença poética para alguns fatos. 

 Também não devemos esquecer que essa prática letrada tinha o interesse de 

disseminar ideias, à medida que o autor amadurecia sua escrita e seu pensamento. Isso pode 

ser percebido ao se comparar obras como Memórias de um Engrossador (1912) e O Reino 

de Kiato (1922), pois, ao serem escritas em momentos diferentes, o autor demonstra ideais 

de civilização diferenciados, já que o primeiro trás um tom melancólico sobre não ser 

possível atingir esses ideais, e o outro demonstra um exemplo ficcional de sociedade 

civilizada, porém, superior a Europa, como se o autor indicasse que os parâmetros 

civilizacionais do Ceará não fossem adequados.  
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“VAGAM PELAS RUAS DA CIDADE INNUMEROS MORPHETICOS QUE 

VÃO ESPALHANDO AQUELLA MOLESTIA INCURAVEL E CONTAGIOSA AO 

EXTREMO, ENTRE O POVO”: AS METÁFORAS SOBRE A PRESENÇA DA 

LEPRA EM FORTALEZA, ATRAVÉS DAS PÁGINAS 

DO JORNAL O NORDESTE (1922-1928)45 
 

Francisca Gabriela Bandeira Pinheiro46 

 

A lepra47 foi uma das doenças que ficou conhecida pelas diversas metáforas que 

permearam o discurso a seu respeito. Essa prática, segundo Susan Sontag, consiste em 

estereótipos que são criados em torno de determinada doença, ou melhor, fantasias de 

caráter sentimental ou punitivo que criam uma imagem distorcida de uma enfermidade48, 

gerando uma série de ações baseadas nelas. 

Com a lepra o uso dessas metáforas vem de muito tempo, já que essa 

enfermidade é conhecida por ser uma doença milenar, com seus primeiros registros ainda 

no século II A.C, no Egito49, passando pela Idade Média e chegando até os dias mais atuais. 

Vívian Cunha retrata claramente esse longo percurso seguido pela lepra e o modo 

diferenciado com que essa enfermidade foi tratada pelas sociedades que por ela foram 

acometidas: 

                                                        
45 Trabalho apresentado no Simpósio Temático Por uma história do urbano, por uma história das sensibilidades.  
46Discente no Mestrado Acadêmico em História e Culturas (MAHIS-UECE), sob orientação da Prof. Dra. Zilda 

Maria Menezes Lima. Bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP-CE). Email: gabrielabandeira@live.com. O presente artigo faz parte da monografia de graduação 

defendida do curso de licenciatura em História, da Universidade Estadual do Ceará, intitulada: “Não esperemos 

só pela ação do governo, a calamidade é publica”: a atuação do jornal O Nordeste no combate à lepra em 

Fortaleza (1922-1930). 
47A lepra hoje é denominada de Hanseníase. Optou-se por usar o termo lepra para não criar anacronismos, já 

que, durante o recorte dessa pesquisa, a doença era conhecida dessa forma. Mas, sempre que se usar o termo 

lepra e seus derivados, utilizar-se-á o itálico. 
48SONTAG, Susan. Doença como metáfora/AIDS e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 

p.11. 
49LIMA, Zilda Maria Menezes. O grande polvo de mil tentáculos: a lepra em Fortaleza (1920-1942). Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tese de Doutorado, 2007, p. 48. 

mailto:gabrielabandeira@live.com
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Doença mítica e milenar, a lepra sempre reclamou cuidados daqueles que se 

apresentavam como “responsáveis” pelo funcionamento e manutenção da 

máquina administrativa do Estado. Seja na antiguidade, quando esses 

doentes eram expulsos dos muros das cidades, seja na Idade Média, quando 

os leprosos passavam por um ritual no qual era declarada a sua morte civil 

perante a sociedade, as ações promovidas contra a lepra eram medidas de 

exclusão contra os doentes, baseadas em sua maior parte apenas em 

conotações religiosas de impureza moral50. 

 

A lepra sempre foi vista sob a ótica do medo, pois os doentes foram 

historicamente excluídos da sociedade e até tiveram a sua morte social decretada em ritual. 

Esse ritual ocorreu durante a Idade Média, onde o doente: 

 

[...] era levado à igreja em uma procissão que cantava como se fosse para um 

morto. Lá era celebrada uma missa, onde o padre deveria pôr terra retirada 

do cemitério na testa do leproso. Esse ritual representava que o leproso 

estaria, a partir daquele momento, morto para a sociedade. Ao final do ritual, 

eram lidas as proibições e entregues ao doente as luvas, a matraca e a caixa 

de esmolas, e ele era, então, levado a sua nova moradia51. 

 

A exclusão do leproso ocorria na Idade Média, principalmente, em virtude de a 

lepra ser vista como um castigo divino52 e o leproso ser visto como um pecador, que era 

vítima da doença para pagar algum grave pecado, portanto a população não tinha medo 

apenas da doença, e sim do pecado que ela representava. Essa visão da lepra é oriunda da 

interpretação bíblica sobre uma “estranha doença de pele, estigma da impureza dos 

homens, das roupas e até das paredes”53, cujo nome era tsaraat, que acabou sendo traduzida 

                                                        
50CUNHA, Vívian da Silva. O Isolamento compulsório em questão: Políticas de combate à lepra no Brasil 

(1920-1941). Dissertação de mestrado em História das Ciências - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005, 

p.1. 
51Idem, p.13. 
52FERREIRA, Antonio Nelorracion Gonçalves. “Lazarópolis”: A lepra entre a piedade e o medo (Ceará, 1918-

1935). Fortaleza: Universidade Federal Do Ceará, Dissertação de Mestrado, 2011, p. 19. 
53BENIAC, Françoise. O Medo da Lepra. In: LE GOFF, Jacques, As doenças têm História. Lisboa: Terramar, 1997, 

p. 133. 
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como lepra. Como tsaraat era uma doença bíblica tida como impura, essa representação de 

impureza foi transmitida para a lepra, sendo vista como doença de pecador, que contribuiu 

para o afastamento dos doentes de uma sociedade cujas práticas religiosas objetivavam 

livrá-la de pecados e da ira divina. Susan Sontag apresenta a ideia de doença como pecado 

como uma metáfora que começou a surgir junto com o Cristianismo, pois a religião impôs 

ideias moralizantes que, de vários modos, associavam as doenças aos comportamentos54.  

Essa visão da lepra como um pecado foi apenas uma das primeiras metáforas que 

permearem o imaginário sobre a enfermidade. Porém, quando a lepra atingiu a cidade de 

Fortaleza de forma mais intensa na década de 1920, já havia começado a surgir uma nova 

visão da lepra, baseada no discurso médico, onde já se tinha a confirmação, que foi dada 

por Gerhard Henrik Armauer Hansen, em 1874, de que a lepra era uma doença que tinha 

como causa um bacilo denominado que foi denominado de Mycobacterium leprae55. Devido 

a essa confirmação, mesmo com outras teorias56, a doença passou a ser vista como 

altamente contagiosa. Porém essa certeza da causa da lepra não proporcionou muitos 

avanços no combate à doença, pois os médicos tinham dificuldades para inocular o bacilo 

em animais, o que fez com que não fosse possível definir a forma de transmissão, as suas 

causas e a profilaxia e tratamentos adequados para o controle da enfermidade57.  

Mesmo a lepra agora sendo vista como uma doença, e não mais como apenas 

uma maldição divina, esse discurso religioso ainda permaneceu presente, pois o imaginário 

medieval sobre a enfermidade não foi apagado, ele apenas atuou de forma menos incisiva 

                                                        
54SONTAG, Susan. Op. Cit. 2007, p.42. 
55CUNHA, Vívian da Silva. Op. Cit, 2005, p. 2. 
56A propagação da doença era apontada pelos estudiosos por diversas formas. Alguns defendiam a 

hereditariedade como causa única, outros acreditavam no contato indireto, ou seja, aquele que se dava por 

intermédio de vetores; ou, ainda, por contato direto, por intermédio dos germes eliminados pelo doente, em 

suas múltiplas formas. Em todos esses modos de explicação, as pesquisas realizadas levavam em consideração 

o sucesso de determinada profilaxia em relação à outra doença. Podemos citar, como exemplo, que os 

cientistas tomavam-se por base as experiências com a febre amarela para supor a veiculação da lepra pelos 

mosquitos e definir os métodos para evitar o contágio desta doença. CUNHA, Vívian. Op. Cit, 2005, p.3. 
57Idem, p.1-2. 
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e continuou ajudando na construção de metáforas sobre a doença. Mesmo as metáforas 

não sendo as mesmas, pois dificilmente a doença é denominada como maldição divina, ela 

agora é denominada como um mal. Essa nova denominação só extingue o caráter divino da 

doença, mas a ideia da maldição ainda se encontra presente, deixando indícios de que a 

nova metáfora possa ser derivada do imaginário cristão sobre a enfermidade. 

Em Fortaleza, o próprio jornal O Nordeste58 foi um construtor dessas metáforas. 

Elas eram baseadas tanto na piedade, como no medo, pois o jornal se utilizava dessas 

práticas sobre a doença tanto com a intenção de despertar a piedade, como também com 

o intuito de acordar o medo dentro da sociedade cearense. Tais metáforas penetravam no 

imaginário da sociedade, o que acabou legitimando a segregação dos doentes como a 

melhor solução para o combate à morfeia. 

O que é interessante perceber é que, mesmo o jornal O Nordeste sendo um 

periódico católico, ele não tratava a doença somente sob a ótica religiosa, isso prova que a 

visão da doença estava sendo alterada pelo discurso médico, tanto que o próprio jornal traz 

matérias de cunho médico na tentativa de prestar esclarecimentos sobre a doença. 

Lembrando, mais uma vez, que a concepção religiosa da doença não desaparece, ela apenas 

vai perdendo um pouco de força, devido à sociedade estar se tornando cada vez mais laica 

e vai abrindo espaço para novas metáforas, baseadas, principalmente, no medo do contágio, 

e não mais apenas no medo do pecado. Isso é apontado claramente por Antonio Ferreira: 

 

Uma dessas reatualizações do medo pode ser vislumbrada no final do século 

XIX e início do século XX. Nesse momento, a lepra vai perdendo sua 

concepção hegemonicamente teológica (que remonta ao período medieval). 

Ela não se constitui mais simplesmente com uma manifestação da ira divina; 

o leproso não se restringe mais a um excluído social, cujo corpo 

estigmatizado é sinal de sua corrupção moral, atestando a violação das leis 

de deus e que em virtude disso é separado da comunidade, na tentativa de 

                                                        
58O jornal O Nordeste foi um periódico cearense de orientação católica que teve sua primeira edição em 

circulação no ano de 1922. Seu objetivo inicial foi difundir os ideais católicos entre a sociedade cearense através 

dos discursos que eram proferidos nas páginas do referido jornal. 
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estabelecer com essa partilha uma comunhão com Deus. Agora ele é 

também o outro, alteridade macabra, cujo corpo se torna quadro legível, 

tradutível, passível de ser escrito num espaço de linguagem. O seu corpo 

chagado está num domínio, cujos signos estão à espera de ser decifrado. [...] 

O leproso vai aos poucos sendo dominado por um outro saber. A lepra agora 

possui, hegemonicamente, uma dimensão médica. Ela é concebida como 

uma doença bacteriana, cujo mecanismo de transmissão é assunto de 

grandes debates e controvérsias entre médico, cientistas e higienistas. E isso 

incide na forma de se temer a lepra. Na concepção teológica medieval, 

segundo alguns autores, o medo da lepra era, sobretudo o medo do pecado. 

No século XIX, embora o medo teológico não desapareça, o que se teme 

fundamentalmente é o contágio (ser contaminado pelo bacilo da lepra)59. 

 

Pode-se perceber que tanto a concepção médica, quanto a concepção cristã 

sobre a lepra estiverem presentes durante o início do século XX em Fortaleza. Com relação 

a essas duas concepções diferentes da doença é interessante perceber que, mesmo se tendo 

um discurso renovado sobre a lepra, onde se perdia um pouco a ideia da doença como 

castigo divino, se continuava isolando os pacientes, agora pelo medo do contágio e não 

mais somente pelo pecado.  

Susan Sontag60, apesar de não aprofundar o seu estudo sobre a lepra, muito do 

que ela diz sobre as metáforas acerca das doenças (tuberculose e câncer) é perceptível 

quando se fala em lepra no jornal O Nordeste. No periódico é bastante perceptível o uso 

dessa prática, ela tinha o intuito de despertar tanto o medo como a caridade, na intenção 

de que o leprosário fosse construído o mais rápido possível, pois despertando o medo fazia 

com que a população sentisse cada vez mais necessidade da construção de um leprosário e 

despertando a caridade, fazia com que as pessoas ajudassem financeiramente para que a 

colônia fosse erguida.  

Uma metáfora constante no jornal O Nordeste é a ideia da lepra como uma 

doença altamente contagiosa. Sobre os motivos que levam uma doença a ser considerada 

                                                        
59FERREIRA, Antonio. Op. Cit, 2011, p. 19. 
60SONTAG, Susan. Op. Cit, 2007.  
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contagiosa, Susan Sontag atribuiu essa concepção ao mistério: “Qualquer enfermidade tida 

como um mistério e temida de modo bastante incisivo será considerada moralmente, se não 

literalmente, contagiosa”61. Essa colocação de Sontag nos leva a compreender um dos 

possíveis motivos62 que levaram a lepra a ser tratada erroneamente como uma doença muito 

contagiosa mesmo quando não se sabia muito sobre ela63, pois, como vimos anteriormente, 

o mistério fazia parte da doença, já que, mesmo após a descoberta do bacilo, as informações 

sobre ela continuaram vagas durante muito tempo. Assim, o próprio jornal O Nordeste 

apresentava a doença como um perigo à população sã, devido ao contágio, como se pode 

perceber nas linhas abaixo: 

 

O leproso entre nós vive na mais ampla liberdade e na mais sórdida 

promiscuidade. A sua vida em commum na familia e na sociedade se faz sem 

a menor medida hygienica, como se nada houvesse a não ser um gemido de 

mais, ou uma chaga a esconder. [...] Para se fazer uma idéa da fácil 

propagação da lepra, basta se referir o seguinte facto narrado pelo dr. 

Hildebrand: até 1840, não se conhecia a lepra nas ilhas Sandwich, quando, 

em 1853, aportou a Honolulu numa leva de coolies chineses, o pobre leproso 

Ahiae, que por compaixão ficou morando perto da cidade. Uns 8 annos 

depois, muito dos seus amigos e vizinhos estavam leprosos, os quaes por sua 

vez foram outros tantos focos ambulantes que em pouco tempo invadiram 

aquelle archipelago. [...] Como a lepra é devida a um bacillo encontrado no 

homem, é natural que se transmita do homem ao homem, pois ainda não se 

encontrou em outros animaes, embora o modo de seu contagio se occulte 

na sombra do mysterio, como o seu começo64.  

                                                        
61Idem, p. 12. 
62Antonio Ferreira considera que, além do caráter misterioso da doença, outro ponto que contribuiu para que 

a lepra fosse tratada como uma doença altamente contagiosa no Ceará foi a hegemonia na teoria do contágio 

no estado, ou seja, os médicos cearenses consideravam a moléstia extremamente contagiosa. FERREIRA, 

Antonio. Op. Cit, 2011, p. 86. 
63Hoje se sabe que a hanseníase não é uma doença de fácil propagação: “A hanseníase, também conhecida 

por lepra, é uma das menos contagiosas de todas as doenças infecciosas. Essa doença, cujas vítimas são 

consideradas “intocáveis” e que, durante séculos, foram proscritas pela sociedade, é muito difícil de se 

transmitir de uma pessoa para a outra. Difícil até que ponto? Mais de 90% da população do mundo não 

conseguiu pegar lepra, mesmo que tentasse, e o restante, provavelmente teria que viver com um paciente 

doente durante anos para que pudesse contrair a doença.” FARREL, Jeanette. A Assustadora História das 

Pestes e Epidemias. São Paulo: Ediouro, 2003, p. 65-66. 
64O problema da lepra. O Nordeste. Fortaleza: 29 de agosto de 1923, p.1. 
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Diante disso, é possível verificar a metáfora defendida no jornal a respeito da 

doença, pois aponta a lepra como uma enfermidade altamente contagiosa e incurável, e, a 

partir dessa concepção, fazia com que o doente de lepra também fosse alvo de metáforas, 

pois ele representava o próprio perigo já que era considerado “o foco da lepra”: “Sabe-se 

ao certo que ella se transmitte do vivo ao vivo; onde está um leproso, ahi está um foco activo 

da terrível moléstia”65 É nessa visão distorcida do leproso como um foco da doença que se 

encontram as metáforas que permeavam o doente, a ponto de ser considerado tão 

amplamente perigoso que havia justificativa plausível e aceitável para que fosse privado de 

sua liberdade, sendo isolado em leprosários para evitar o perigo do contágio. É interessante 

ressaltar que o escritor da matéria acima é o médico Anselmo Nogueira66 e, mesmo assim, 

a presença da metáfora do contágio é bastante perceptível, o que acabava causando mais 

medo na população, já que os próprios médicos tratavam a lepra como contagiosa e 

profundamente perigosa. É importante ressaltar que matérias escritas por médicos são bem 

presentes no jornal O Nordeste, onde eles ressaltam a ideia do contágio e até defendem o 

isolamento. Inclusive, nessa mesma matéria, Anselmo Nogueira se demonstra um grande 

defensor do isolamento: “Uma medida urgente se impõe: isolá-lo desta ou daquella forma, 

ou o isolamento a domicilio; ou se faz a leprosaria colonia agrícola, município, onde esses 

infelizes possam viver commodamente [...]”67. Nota-se que o que parece ser o importante é 

retirar esses doentes do contato com a população sadia, não importa de que maneira isso 

aconteça. 

                                                        
65Idem. 
66 Joaquim Anselmo Nogueira foi um médico que viveu grande parte da vida no Ceará. Após idas e vindas 

entre o Rio de Janeiro e o Ceará, fixou residência no estado cearense em 1906, onde exercia a medicina, 

dedicando-se, principalmente à clínica de partos. STUDART, Guilherme. Dicionário Biobliográfico Cearense 

II, edição fac-simile. Fortaleza: Iris, Secult, 2012, p. 3-4. 
67O problema da lepra. O Nordeste. Fortaleza: 29 de agosto de 1923, p.1. 
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A metáfora sobre a contagiosidade da lepra era algo presente em todas as 

matérias do jornal que tratavam sobre a enfermidade. Abaixo, mais um exemplo do quanto 

à lepra era alvo desse tipo de metáfora: 

 

Vagam pelas ruas da cidade innumeros morpheticos que vão espalhando 

aquella molestia incuravel e contagiosa ao extremo, entre o povo. No 

mercado publico, a pegar nas fructas e demais mercadorias expostas á venda; 

nas praças, a sentar-se nos bancos das nossas avenidas; nos bondes, nos 

cafés, em toda a parte, há a figura lamentavel de um doente de lepra a encher 

de panico muito natural a população68. 

 

Além da metáfora sobre o contágio, infere-se outra metáfora que era muito 

presente no periódico, a ideia da doença como um perigo, como algo que injetava pânico 

na população. É bem perceptível que o jornal trata com certo incômodo o fato dos doentes 

estarem livres, frequentando os mesmos lugares juntamente com a população sã e trata 

como normal a população ficar em pânico devido à presença dos doentes. Sobre esse fato, 

Susan Sontag afirma que além do medo do contágio, o fato de a lepra ser uma doença 

misteriosa contribuiu para que a sociedade sentisse medo de conviver com a população 

acometida: “O contato com alguém acometido por uma doença tida como um mal 

misterioso provoca, de forma inevitável, a sensação de uma transgressão; pior ainda, de 

violação de um tabu”69. A doença como um perigo sempre tem seu espaço no jornal e esse 

perigo sempre está relacionado com o medo dos doentes passarem a sua doença para a 

população, ou seja, a preocupação está sempre ligada aos interesses da população sã, os 

leprosos sempre ficam em segundo plano: 

 

O mal de Lazaro cada dia se alastra mais. Nesta capital, percorrendo os 

pontos mais centraes, residindo nas ruas mais habitadas, vendendo fructas, 

legumes e taboleiros, penetrando nas moradias particulares e nas repartições 

publicas, nos restaurantes e nos cafés, pedindo esmola, exercendo, emfim, 

                                                        
68O problema da lepra. O Nordeste. Fortaleza: 27 de outubro de 1924, p.1. 
69SONTAG, Susan. Op. cit. 2007. p. 12 e 13. 
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toda sorte de actividade, nós vemos, todos os dias, morphéticos em estado 

grave em contacto perigoso com a população sã. Nenhuma medida de 

isolamento, porem. Nem o isolamento hospitalar, callectivo, para os mais 

pobres; nem, para os providos de meios de fortuna, o isolamento particular, 

no proprio domicilio, com a prescrição de rigorosas medidas de hygiene70. 

 

Para o fim do perigo, o periódico considerava que a medida mais adequada era 

isolar, a qualquer custo, e foi a partir da construção dessas metáforas que o discurso 

isolacionista vai tomando corpo entre a sociedade cearense, já que o jornal o cita como a 

melhor medida para o controle da doença o isolamento e mais ainda: como a única forma 

de conter o avanço da moléstia.  

O jornal O Nordeste não só relata a lepra como um perigo, mas também o próprio 

leproso, pois o periódico afirma que muitos doentes têm a intenção de transmitir a doença 

para a população: 

 

Hontem, pessôa de fé relatou-nos um facto que horroriza. Um infeliz rapaz, 

contaminado pela morphéa, vendo uma creança recuar, num movimento 

instinctivo deante do seu aspecto repellente, marchou para ella, tomou-a nos 

seus braços e beijou-a, em frenesi, repetidas vezes! A natureza humana, 

ferida no seu orgulho egoísta, tem dessas explosões de vingança 

comprehensíveis num temperamento revoltado contra a propria desgraça! 

Factos como esse têm sido varias vezes observados em doentes atacados de 

desespero. Veja se a que terrivel contagio está exposta a nossa indefesa 

população!71 

 

[...] E, peor ainda, querem por força transmitir o mal que lhes côrroe os 

nervos, usando de todos os expedientes, mesmo os mais condemnaveis, para 

satisfazer o seu medonho instincto. Estamos informados seguramente de 

que, de dez horas da noite em deante, morpheticos há que tomam os bondes 

da <Light> e nelles se esfregam e deitam, ficando, às vezes, sobre a madeira, 

pus das suas chagas72. 

   

                                                        
70Ainda a morphéa. O Nordeste. Fortaleza: 26 de setembro de 1922, p.1. 
71O combate á lepra. O Nordeste. Fortaleza: 12 de fevereiro de 1927, p.4. 
72Pró e Contra. O Nordeste. Fortaleza: 11 de maio de 1927, p.4. 
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O jornal O Nordeste não trata o leproso apenas como um doente, ele descreve o 

leproso como um ser perigoso e a população sã é tratada como completamente indefesa 

diante dos perigos que representavam o doente. Tratando o leproso dessa forma, o jornal O 

Nordeste, intencionalmente ou não, acaba reforçando a ideia do isolamento como a única 

solução para proteger a população dessa doença e, principalmente, desses doentes tão 

perigosos. 

Outra metáfora que era constantemente usada pelo jornal para se referir à 

doença era a ideia de a lepra como um mal absolutamente mortal. Nas citações anteriores, 

já é apresentada a doença como o “mal de Lázaro”, metáfora oriunda do personagem bíblico 

que seria doente de lepra. Mas o jornal ultrapassa essa metáfora, chegando a denominar a 

doença de “mal da morte”, como na matéria abaixo, em que o jornal relata a chegada à 

capital de novos leprosos: 

 

E, como este, muitos e muitos outros casos se verificam, cada dia que passa, 

sem uma medida de repressão por parte da nossa policia sanitaria. De que, 

porém, a culpa principal por este descaso pela nossa saúde? E’ o que cumpre 

saber srs. médicos da policia do porto. A elles, dirigimos um appello 

vehemente por uma providencia energica e urgente que ponha termo, a taes 

inconvenientes, de que pode advir o espantoso e impressionante perigo do 

augmento da cifra do MAL DA MORTE entre nós73.  

 

Outra ideia disseminada pelo jornal é com relação à necessidade do leproso 

aproximar-se cada vez mais da religião e até nesse momento é percebido o uso de metáforas 

para tratar a lepra. Em matéria escrita pelo médico Anselmo Nogueira, tal ideia é claramente 

perceptível: 

 

[...] só na Religião o leproso encontra o conforto moral para a sua grande 

infelicidade. A lepra é a expressão mais abjecta, dolorosa e aviltante do 

                                                        
73Desembarcam, livremente, morpheticos em Fortaleza! O Nordeste. Fortaleza: 23 de agosto de 1926, p.4. 



 

1532 

 

homem sobre a terra! O leproso só tem uma alegria e uma esperança, é 

quando olha o Céo, e sua fé lhe diz que um dia será eternamente feliz74.  

  

Na citação acima se tem como metáfora o entendimento de que o doente não 

tem mais nenhuma esperança de ser feliz em vida, a sua única esperança é aceitar a doença 

com resignação que, após a morte, vai poder encontrar a felicidade eterna. A lepra surge, 

mais uma vez, como um mal fatal e o leproso aparece como um desenganado, um ser que 

só vive de sofrimento e de dor, e que a maneira legitimada para um conforto final era colocar 

esses doentes em um lugar onde pudessem viver “livres” e sem os olhares de horror da 

população. E esse lugar era o leprosário. 

A metáfora da doença como a própria morte remete à incurabilidade, pois 

tratando a doença dessa forma, se tem a ideia de que o fim do doente de lepra já está certo, 

que não há outra saída para ele a não ser esperar pela morte. E melhor solução para isso é: 

“[...] a construção sem mais demora de um isolamento para os attingidos pelo mal da 

morte”75. Assim, é defendido pelo jornal o isolamento dos doentes para que eles não 

transmitam o “mal da morte” para o restante da população. 

Todas essas metáforas estavam intimamente ligadas à ideia que se tinha de um 

doente de lepra. A própria imagem do leproso era permeada de metáforas, que ajudaram a 

construir outras metáforas. Em uma matéria do jornal em que conclama o auxílio da 

população cearense para a construção da leprosaria, é apresentada a figura do leproso da 

seguinte forma: “Já deveis ter ouvido falar na lepra, que transforma o corpo humano numa 

monstruosidade assombrosa, na lepra que deforma a face, faz cair os dedos, entumesse as 

pernas, desconcerta o criterio da sciencia, e fatalmente mata”76. Percebe-se por esse trecho 

a visão que se tinha de um leproso, que ajudava a criar no imaginário da população o horror 

e o medo que era sentido quando se falava nessa enfermidade. 

                                                        
74O problema da lepra. O Nordeste. Fortaleza: 29 de agosto de 1923, p.1.  
75O mal de lázaro. O Nordeste. Fortaleza: 13 de maio de 1927, p.4. 
76Pelos que soffrem o mal de lazaro. O Nordeste. Fortaleza: 20 de agosto de 1926, p.1. 
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Além da denominação da doença como um mal e um perigo, a lepra também foi 

composta de outras metáforas de sentido pejorativo, que acabavam denegrindo a imagem 

doente, reforçando e legitimando a ideia de isolamento como a única alternativa para a 

lepra, como já vimos durante este tópico. Sempre que o jornal se dirige à moléstia, alguns 

desses termos estão presentes: terrível, horrível, temerosa, ou seja, termos que são 

sinônimos da doença como um mal e como um perigo. Todas essas metáforas acabavam 

causando medo na população cearense, que não queria, de forma alguma, contrair o terrível 

mal e, para afastá-lo do meio social a melhor forma era a construção de uma leprosaria.  

Além do medo, essas metáforas também despertavam a caridade, pois ao sentir 

medo da doença e do doente, a população tinha cada vez mais necessidade de se livrar do 

contato com os leprosos, fazendo com que as pessoas doassem não só por caridade ou por 

pena dos doentes, mas também por medo deles, pois só dessa forma o leprosário seria 

edificado o mais rápido possível, já que as autoridades não estavam dispensando muita 

atenção para o caso da lepra. Ou seja, as pessoas acabavam doando não pensando no 

sofrimento do doente, mas pensando em acabar com o medo que elas sentiam de contrair 

a doença e retirar, o mais rápido possível, o perigo que os leprosos representavam na cidade. 

Assim, é importante ressaltar que a caridade não pode ser vista sob a ótica do desinteresse, 

muitas vezes ela tem interesses embutidos, como o desejo de ser salvo, de ser respeitado e 

a admirado na sociedade77 ou, no caso da lepra, o medo da doença. 

Além das percepções de medo do contágio, da morte como certeza, do pavor da 

degradação física também é perceptível no jornal à menção a metáforas que tentavam 

despertar a caridade da população, sem ser através do medo, em relação ao leproso. Elas 

foram bastantes presentes tanto antes quanto depois da fundação do leprosário, pois, no 

primeiro caso, se despertava a caridade para que o leprosário fosse construído e no segundo 

                                                        
77FERREIRA, Antonio. Op. Cit. 2011, p. 115. 
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para que ele fosse mantido. Abaixo um exemplo que trata o leproso como um coitado, um 

infeliz: 

 

Sentado no estribo do carro, ia uma pobre criança. Talvez dez, talvez doze 

annos! De todos os lábios sahiu um grito de espanto e de horror. O 

pobrezinho estava com o corpo completamente comido pelo mal de Lazaro! 

Com aquella idade e já morphetico! [...] O pequeno infeliz arrastou-se numa 

angustia. [...] O pobrezinho olhava dolorosamente. À mão, um caneco78.  

 

Na citação acima, verifica-se um discurso que induz à piedade pelo pobre leproso. 

Porém, essa piedade corrobora com a metáfora maior quando se fala no doente de lepra 

que é o perigo imanente que ele representa. Nesse sentido, o jornal parece contraditório, 

pois ao mesmo tempo em que demonstra repulsa e medo do leproso, também induz a 

piedade ao doente, ao propor e desenvolver uma série de medidas para ajudá-lo em seu 

exílio.  

Porém, entende-se que nessa aparente contradição residem duas questões que 

se entrelaçam: despertar o medo na população justifica a ideia do isolamento. No entanto, 

despertando a caridade, que também é despertada através do medo, induz a população a 

participar das campanhas para mantê-los: alimentá-los, proporcionar-lhes algum conforto 

para que permaneçam distantes, isolados. Também é interessante destacar que os 

sentimentos de medo, aliado à piedade, fazem com que a população se organize para não 

contrair a doença e retire do governo a responsabilidade de garantir o isolamento.  

No jornal O Nordeste, além das representações que permeavam a doença, a lepra 

em si também é utilizada como uma metáfora para caracterizar atitudes que eram 

desaprovadas pela Igreja, que usava o jornal para reprová-las. Vejamos. “É necessario 

livramos o nosso meio dessas lepras moraes, tão perniciosas e affrontosas aos nossos fôros 

de capital civilizada, onde se tem uma policia paga para manter a ordem e a moral publica.”79 

                                                        
78Uma scena que causa angustias!. O Nordeste. Fortaleza: 16 de dezembro de 1926, p.8. 
79Pró e Contra. O Nordeste, Fortaleza: 15 de fevereiro de 1927, p.4. 
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Esse trecho faz parte de uma matéria que tem como tema as atitudes contra a moral e os 

bons costumes, que em nada tem a ver com a lepra, mas o nome da doença é utilizado 

“lepra moral” com o objetivo de designar atitudes reprováveis. Susan Sontag trata um pouco 

desse aspecto: 

 

Ao longo de todo o século XIX, as metáforas de doença tornaram-se mais 

virulentas, absurdas, demagógicas. E há uma tendência crescente a chamar 

de doença qualquer situação que se desaprove. A doença, que poderia ser 

considerada uma parte da natureza, assim como a saúde, tornou-se o 

sinônimo de tudo o que era “antinatural”80. 

 

O “antinatural” sugerido acima aparece na matéria do jornal O Nordeste como 

atitudes contra a moral, ações comportamentais que a Igreja talvez visse como 

desabonadoras e que usa a metáfora da lepra como recurso semântico para expressar de 

forma mais violenta sua desaprovação diante do que considera atos perniciosos. Assim, uma 

doença contagiosa, deformante, incurável e consequentemente letal, podia ser transposta a 

designar certos comportamentos, considerados reprováveis.   

Mesmo após ter sido iniciada a construção do leprosário, as metáforas não 

desapareceram, muito pelo contrário, elas continuaram presentes. Entende-se que o jornal 

tentava afirmar que o leprosário era o correto a ser feito para o bem dos doentes e da 

população sã. 

É interessante perceber também que, mesmo após o leprosário ter sido fundado 

e estar em funcionamento, o jornal O Nordeste ainda fazia uso de metáforas que, ao invés 

de serem voltadas para a doença, atingiam diretamente o doente e a instituição de 

isolamento. Agora, principalmente, são utilizadas metáforas com o intuito de despertar a 

caridade, pois era necessário que o leprosário continuasse a ser mantido.  

                                                        
80SONTAG, Susan. Op. Cit. 2007, p.65. 
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Assim, os usos de metáforas e de representações no jornal O Nordeste para se 

referir à lepra foram muito perceptíveis durante o recorte dessa pesquisa, em certo 

momento com intuito de despertar o medo, às vezes com a intenção de despertar a 

caridade. O importante é entender que essas metáforas foram utilizadas para legitimar o 

isolamento, pois o medo que é incutido na população sã, acaba por legitimar 

completamente o discurso e as práticas isolacionistas e a caridade, também despertada pela 

piedade e pelo medo, ajuda financeiramente para que a colônia realmente seja erguida.  
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DA HISTÓRIA QUE PARECE LITERATURA OU DO LUGAR QUE A 

NARRATIVA OCUPA NO ÂMBITO HISTORIOGRÁFICO 
 

Gervácio Batista Aranha 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o lugar que a narrativa ocupa no âmbito 

historiográfico, a ponto de se falar hoje numa escrita da história que parece literatura, vale 

dizer, uma escrita que assume uma forma literária, embora isto não signifique, para a maioria 

dos profissionais que adotam essa perspectiva, que a mesma deva ser confundida com a 

literatura ficcional. Trata-se, no caso, de refletir sobre a história narrativa que prevaleceu até 

as primeiras décadas do século 19, com destaque para autores como Agustin Thierry e Jules 

Michelet, que se tornaram referências importantes para os historiadores que passaram a se 

preocupar, entre o último quartel do século 20 e os dias atuais, com uma escrita da história 

marcada por um retorno à narrativa.  

O fato é que Michelet, tanto quanto Thierry, ambos no começo do século 19, ou 

mesmo Voltaire, na segunda metade do século 18, isto para ficar apenas com alguns 

exemplos marcantes, escreveram obras de história que revelam sua condição de homens de 

letras. Isto significa que a escrita da história, no período aludido, estava a cargo, antes de 

qualquer coisa, de escritores ou cultores das belas letras. Um Voltaire, um Thierry ou um 

Michelet, por exemplo, escreviam obras de história com plena liberdade de criação, sem ter 

que obedecer a qualquer mandamento imposto por uma comunidade científica dada, muito 

embora, como homens do seu tempo, não tenham passado incólumes à influência da 

erudição documental, a cujos rigores em parte se submetiam, a despeito de não 

concordarem que o trabalho de erudição era toda a história. Isto explica o porquê de terem 

produzido obras históricas marcadas por um indisfarçável valor estético, espécies de 
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romance da vida real, obras que, sem perder de vista o acontecimental e sua representação, 

foram escritas com liberdade para inferir, intuir ou simplesmente imaginar. 

Em se tratando de um Voltaire, por exemplo, interessa aqui menos seu olhar de 

filósofo em sintonia com o século das Luzes - por exemplo, um Voltaire preocupado em se 

valer da razão contra o que é divino ou preocupado em demarcar que o melhor para o 

homem é estar em sintonia com a civilização (LOWITH, s/d: 110) - e mais os métodos que 

desenvolve no campo historiográfico propriamente dito, seja no seu ataque aos “fabulistas” 

(escritores que escreviam mentiras por meio de brochuras), aos quais tinha “verdadeiro 

horror” e contra os quais defendia o rigor da pesquisa, seja do ponto de vista do estilo, em 

relação ao qual prevalecia sua condição de homem de letras, para não falar num “historiador 

versátil”, que oferecia à leitura obras de história que podiam ser tomadas como espécies de 

“romances de capa e espada” (LOPES, 2001: 266-268). 

Um Thierry ou um Michelet, por exemplo, não falavam a linguagem do novo 

historiador profissional ali no outro lado da fronteira, o qual, tal como no exemplo de Ranke, 

era de opinião que o discurso histórico devia se autonomizar em relação ao campo das belas 

letras. No caso, deviam apostar numa das exigências rankeanas para o novo historiador 

profissional, se pautar pelo amor à verdade, enxergando-se como homem de ciência e não 

mais como um homem de letras. Trata-se da obediência a um método que o orientaria para 

a busca da “precisão factual”, abandonando, por assim dizer, o estilo narrativo dos influentes 

Thierry/Michelet nas primeiras décadas do século 19 (SCHAPOCHNIK, 1996: 169-170). 

O fato é que tanto Michelet quanto Thierry “foram agudamente conscientes do seu 

papel como escritores e obviamente não desprezaram as possibilidades de experimentação 

narrativa”. Não é à toa que este último historiador chegou a definir suas pretensões 

narrativas por meio da metáfora “o trabalho de Penélope”, que expressa com todas as letras 

a composição do texto como uma trama. Todavia, Thierry não realizava experimentos 

narrativos sem considerar que, como textos que remetem a eventos históricos, precisavam 

estar ancorados em “sólido repertório documental” (Idem: 170). 
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Em se tratando de Michelet, há a considerar inicialmente que algumas variáveis de 

sua concepção de história. Primeiro, há que destacar a noção de que para ele a história é 

regida por um movimento incessante do inferior em direção ao superior, cujo “inelutável 

fim” será a “pátria universal”, em relação à qual sua monumental História da França pretende 

revelar aos seus concidadãos as etapas iniciais dos progressos da história rumo a esse “vôo 

glorioso” (DUBY, 2000: 9). Segundo, ele recorta a França como uma “totalidade vivida”, um 

organismo, em que “todos os escalões de realidade habitualmente distintos estão 

pressupostos numa harmonia superior” (BOURDÉ E MARTIN, s/d: 84). Terceiro, sua visão 

enciclopédica relativamente ao seu objeto preferido, a história de seu próprio país, em 

relação ao qual pretende realizar um extenso inventário, focalizando desde a flora às práticas 

agrícolas, não esquecendo dos costumes do “povo” em cada província, como se vestem, 

como se alimentam, como cortejam ou sonham com o mundo, como se divertem, em que 

acreditam etc (DUBY, 2002: 14-15).  Quarto, sua defesa do “povo” como substância da idéia 

de nação. É que o povo era o seu “herói por excelência”. Ao tentar determinar seu papel na 

Revolução é enfático: “é preciso mergulhar nele, vibrar com ele, sobretudo relatando os anos 

1789-1792”. Toda essa ênfase nas atitudes heróicas do povo tem a ver, provavelmente, com 

o fato de que Michelet foi “o primeiro a atribuir uma importância decisiva à intervenção das 

massas na história”. Contudo, a ressalva parece pertinente, a de que Michelet manifestou 

interesse não apenas pela entidade povo. Assim, “o orçamento de uma família, a sua 

alimentação, o vestuário com as suas conotações sociais, tudo reteve a sua atenção” 

(BOURDÉ E MARTIN, s/d: 90-92). Na verdade, uma concepção de história que ainda desperta 

interesses ao historiador de hoje, embora já não comungue com certas limitações. A título 

de exemplo, a noção de progresso na história, a concepção de totalidade, a ênfase na 

categoria “povo” etc. 

Ademais, Michelet há que ser sondado ainda do ponto de vista de vista do estilo 

narrativo. Para começar, mesmo valendo-se exaustivamente de documentos, não os via 

como cópia do acontecido. É que “os documentos eram a seu ver vozes que era preciso 
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saber escutar. Aos seus autores, queria prestar plenamente justiça, realizando a seu respeito 

um ‘gesto reparador’, que consistia em desvendar o sentido profundo de sua existência e 

em devolver-lhes uma vida plena”. Longe, pois, de eclipsar-se diante do objeto, Michelet 

assumia uma postura radicalmente contra a idéia de objetividade. Para ele, o historiador 

deve se fazer presente em todos os níveis de seu trabalho, uma “presença comparável à do 

artista na sua obra”, com a qual concorria “com as suas paixões e emoções” (BOURDÉ E 

MARTIN, s/d: 85 e 88).  

Barthes, interpretando Michelet, demonstra que este último só pôde ser salvo pela 

posteridade em razão de seu estilo. É que “a arte põe a história na vitrine e faz do historiador 

um escritor”, sendo este o caso do historiador em questão. Assim, ao invés de uma “história-

ciência”, Michelet teria convivido com uma “história-deus”. Imagem poderosa essa do 

historiador como uma espécie de Deus, “cujo poder maior é precisamente o de manter 

reunidos, numa percepção simultânea, momentos, acontecimentos, homens e causas que 

são humanamente dispersos através dos tempos, dos espaços ou das ordens diferentes” 

(BARTHES, 1991: 20-23). 

Para Michelet, no entanto, não basta usar a imaginação, haja vista que a tarefa do 

historiador é feita também de todo um esforço de caráter científico. Assim, de um lado é 

reconhecido como um historiador que escrevia com arte; de outro, como um pesquisador 

incansável, conquanto “sua paixão científica fazia-o revirar os arquivos febrilmente”. De 

modo que base empírica e imaginação artística pareciam formar aí uma simbiose. Por isto, 

é recorrente considerá-lo um romântico. Todavia, ainda que a história por ele produzida seja 

marcada por muita movimentação e tenha muito de pitoresco, bem como trechos de 

“retórica verborrágica” nas partes iniciais, parece não existir de “que a atitude fundamental 

de Michelet é, conforme ele próprio insiste, realista e não romântica” (WILSOM, 1986: 15-

16). 

Mas o princípio de realidade em Michelet não significa que gostasse de descrever os 

fatos que estudava citando a documentação pesquisada. Pelo contrário, uma vez que 
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preferia interpretá-los ao seu modo e como um homem do seu tempo, embora nem sempre 

conseguisse evitar a tentação de intervir, aconselhar ou admoestar seus personagens, “sem 

ter possibilidade de influenciá-los” (WILSOM, 1986: 31-32).   

Mas a escrita da história sob a responsabilidade de homens de letras, nos termos 

referidos acima, não manteve o mesmo aporte narrativo literário quando da emergência das 

principais correntes historicistas européias no século 19: primeiro, a escola histórica alemã a 

partir das primeiras décadas do novo século, cujos maiores expoentes foram os historiadores 

Leopold Von Ranke e Johann Gustav Droysen; segundo, a escola metódica em França a partir 

da Terceira República, com destaque para os historiadores Ernest Lavisse, Gabriel Monod, 

Victor Langlois e Charles Seinobos. Isto significa que o modo de escrever história com 

aparência literária tinha pouca identificação com as exigências próprias de certo 

cientificismo reinante a cargo das correntes historicistas mencionadas. 

Rigorosamente falando, a idéia de que houve uma perda do elemento narrativo no 

âmbito da escrita da história é extensivo inclusive às correntes que surgem, ainda que em 

momentos distintos, como espécies de antípodas das correntes historicistas referidas. 

Refiro-me, de um lado, ao marxismo, o do tempo de Marx e aos sucedâneos pelo século 20 

afora; e, do outro lado, à escola dos annales das duas primeiras gerações, a qual teve lugar 

a partir dos anos 1920 como reação ao metodismo ainda reinante naquele momento. Ocorre 

que a objetividade por elas pretendida, em decorrência de certa apropriação do conceito 

totalidade histórica – com marcas bem hegelianas no caso marxista, e bem durkheimianas 

no caso dos annalistas -, ainda que não lembre em nada a noção de objetividade própria 

dos metódicos, com seu apego a certa noção de acontecimento único e à crença de que 

uma verdade inconteste sobre ele estaria contida nos documentos, têm em comum com 

estes últimos o fato de que também passaram a produzir escritas da história marcadas por 

um arrefecimento da narrativa.  

E mais: há que registrar o arrefecimento da narrativa foi um dos sintomas da profunda 

crise da história na passagem dos anos 1960 para 1970. Uma crise cujo corolário foi a 
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emergência de novos paradigmas, os quais, ao acertarem contas com a tradição, exigiram, 

dentre outras coisas, um retorno à narrativa, ou seja, o abandono da aridez que caracterizara 

o texto de história durante seu predomínio. A tal ponto esta exigência foi levada a efeito 

que, nos dias atuais, é quase um lugar comum falar em narrativa histórica, uma vez que 

nenhuma obra de história é bem vinda se não incorporar certo estilo narrativo (um retorno 

a Voltaire, Thierry ou Michelet?), em alguns casos próximos até mesmo da literatura ficcional, 

parecendo tomar de empréstimo a noção de trama ou mesmo de enredo (o chamado mutus 

aristotélico, sem o qual não existe obra poética?). 

A aceitar este raciocínio, a escrita da história teria passado muito tempo sem levar em 

conta uma das dimensões básicas da operação historiográfica, tal como nos alerta Michel 

de Certeau, sua produção enquanto uma narrativa, embora uma narrativa que não está 

separada de uma prática (um conjunto de técnicas de pesquisa) e do lugar institucional onde 

se move o produtor do conhecimento. Assim sendo, para Michel de Certeau, o espaço 

epistemológico relativo ao campo da história encontra-se marcado por permanente tensão 

entre ciência e ficção. Por isto mesmo, ele recusa “a falsa alternativa segundo a qual a história 

teria que escolher e teria rompido definitivamente com o relato para alcançar o status de 

ciência ou, pelo contrário, teria renunciado a sua vocação científica para instalar-se no 

regime da pura ficção” (DOSSE, 2004: 199-203). 

É com base nesta linha de raciocínio que Michel de Certeau reage contra a obra Como 

se escreve a história, de Paul Veyne, um livro que veio à tona em 1971 e que causou um 

enorme impacto na comunidade historiadora da França e, por extensão, mundial. Certeau 

concorda que a escrita da história é um discurso, mas não concorda com Veyne de que se 

trata de um discurso que se erige a partir de “convenções perpetuadas de um gênero 

literário”. Mais que isto, a história é uma disciplina marcada por práticas rigorosas de 

pesquisa, e não reconhecer isto, como parece ser o caso de Paul Veyne, é assumir uma 

postura em “total ruptura com a prática mesma dos historiadores”, em especial no tocante 
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aos profissionais da história considerados mais inventivos naquele começo dos anos 1970, 

Michel de Certeau entre eles (CHARTIER: 2002, 154-155),. 

Incisiva tanto quanto é a crítica de Michel de Certeau ao livro Metahistória, de autoria 

do norte-americano Hayden White, um livro que foi lançado em 1973 e que parece ter 

fascinado muitos profissionais da história, ontem como hoje. Contra Hayden White, para 

quem a narrativa histórica é resultante de uma operação eminentemente retórica, 

caracterizando-se, por assim dizer, como uma ficção, Michel de Certeau sugere que ela 

“pretende ser um discurso de verdade”, embora um discurso que deve ser pensado não 

como simples emergência do passado tal qual se encontra nos arquivos, mas como 

resultante da intervenção do historiador como produtor de um saber sobre esse passado 

(CHARTIER, 2002: 158-159).   

Outro autor que acerta contas com essa perspectiva alinhada com Hayden White é 

Carlo Ginzburg. Contra o ceticismo dos que afirmam que a escrita da história é pura retórica, 

não condizente com a verdade, o historiador italiano desenvolve rica argumentação para 

demonstrar que a retórica, em toda a sua trajetória, de Aristóteles até hoje, é marcada por 

um núcleo racional: a prova. Ao expor sua tese de que em nenhum momento a prova se 

revelou contrária à retórica, Ginzburg (2002: 48-49) tanto se posiciona contra aquela noção 

primeira, presente nos sofistas, em que a retórica era encarada como arte (discursiva) do 

convencimento, quanto àquela que, na esteira de Nietzsche, foi desenvolvida por Roland 

Barthes e Hayden White, em que se postula que a produção textual é autônoma, sem 

qualquer “relação demonstrável com a realidade extratextual à qual se refere”, postura que 

se estenderia simultaneamente aos textos historiográficos e aos de ficção, os quais, unidos 

por uma dimensão retórica, seriam auto-referentes. 

 Ginzburg (2002: 44), ao contrário, é de opinião que nenhum campo retórico é 

suficientemente autônomo lingüisticamente falando, nem mesmo as narrativas ficcionais, 

marcadas que são por núcleos cognitivos. De modo que parece um despropósito, nos 

termos do historiador italiano, encarar a escrita da história como uma retórica tão somente. 
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Para ele, se é um fato que os profissionais da área convivem, em toda a extensão de seu 

trabalho com modelos narrativos, tais modelos são impossíveis sem os respectivos núcleos 

racionais que lhes dão sustentação. 

Por último, um dos autores que mais atende aos propósitos da presente 

argumentação diz respeito ao filósofo Paul Ricoeur e suas incursões no âmbito da 

hermenêutica voltada para a escrita da história, onde repensa o estatuto da verdade em 

história a partir da perspectiva da verossimilhança.  Em Ricoeur, por exemplo, há 

claramente uma proposta de mediação ao radicalismo que opõe os que apostam tudo na 

ontologia ou tudo na discursividade. Essa mediação, tal como vista por François Dosse (2001: 

99-100) em seu Paul Ricoeur revoluciona a história, não se confunde com um ou outro dos 

pólos referidos, isto em razão de adotar a perspectiva do provável ou verossímel.  

 Não é à toa que Ricoeur pensa a escrita da história como algo mais que a narrativa 

de ficção, não aceitando, por assim dizer, as propostas dos narrativistas americanos em 

abolir qualquer distinção entre a narrativa histórica e a ficcional. Mesmo que a escrita da 

história tenha em comum, com a escrita ficcional, a recorrência a figuras de retórica, isto não 

significa que não seja um tipo diferente de narrativa. Até porque, em nenhum momento 

abandona as pretensões de verdade, de representação de um “referente passado” (2001: 

74-75). O próprio Ricoeur (1995: 10) diz que reserva “o termo ficção para as das criações 

literárias que ignoram a ambição, característica da narrativa histórica, de constituir uma 

narrativa verdadeira”. 

 Ora, não perder de vista que a escrita da história é uma representação de um 

“referente passado”, não significa cair na tentação positivista de tomá-la como sua cópia fiel. 

Tampouco significa adotar, no rastro de Nietzsche ou do estruturalismo linguístico, os atos 

de linguagem como absolutamente determinantes da vida humana, a exemplo da 

perspectiva das correntes narratológicas americanas. Portanto, há que suspeitar de uma 

escrita da história que, adotando o pressuposto de que os acontecimentos não têm senão 
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existência linguística81 (BARTHES: 2004, 177), se distanciam por completo do referente. Se 

para os positivistas os fatos falam por si, para os narratologistas, ao contrário, eles só existem 

como resultado de atos lingüísticos. Nos termos de Ricoeur, conforme leitura de François 

Dosse (2001: 89), esses opostos são excludentes. Daí as propostas de Ricoeur no sentido de 

que a escrita da história não perca de vista a representação, mas uma representação que 

possa transitar com muita tranqüilidade entre a ficção e a realidade. 

 Com Ricoeur, segundo apropriação da parte de Ivone Cordeiro (1997: 294-295) 

podemos raciocinar nos seguintes termos: é certo que as formas de dizer o mundo não se 

confundem com o próprio mundo. Contudo, isto não significa que este último não seja o 

referente por excelência dessas formas de dizer. Na ótica do pensador francês, a constatação 

de que o ato de viver e o narrar são distintos, não significa que este último, enquanto ato 

lingüístico seja separado do primeiro. Até porque, a experiência humana se apresenta como 

um “ser-a-dizer”, isto para não falar em sua apropriação enquanto “experiência perceptiva”, 

no sentido de que começa a ser dita, num primeiro momento, pelos próprios atores que a 

vivem. 

Mas é claro que há riscos no tocante à aceitação do viés narrativo em história como 

uma espécie de lugar-comum no seio da comunidade historiadora. Afinal, poderia haver 

dúvidas do tipo: será que a aproximação entre historiografia e literatura não estaria indo 

longe demais, levando a primeira a abrir mão de seu compromisso em dizer o outro o mais 

proximamente possível, haja que tem se revelado uma conditio sine qua non aos 

profissionais da história pretensões de verdade no trato com a coisa passada? A resposta é 

negativa. No limite, até mesmo os historiadores/historiadoras que partilham da idéia de que 

a história deva ser considerada ficção se apressam em explicar que se trata, no caso, de 

                                                        
81 A essa postura provocativa da parte de Roland Barthes Paul Ricouer responde com o chamado “quadrílatero 

do discurso”. Para o filósofo francês, há que considerar quatro elementos num processo dialógico dado, a 

saber, o locutor, o interlocutor, o sentido (o tema em discussão), o referente (aquilo de que se fala. (Cf. DOSSE, 

François. “Paul Ricoeur revoluciona a história”. In A história à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate 

do sentido. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: UNESP, 2001). 
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“ficção controlada, seja pelo método, seja pelas fontes, tal como pelo fato de que lidam 

sempre com o acontecido, embora variem as formas de representar aquilo que aconteceu” 

(PESAVENTO, 2003: 81-82). Ora, caso não existisse tal controle, tudo leva a crer que a própria 

escrita da história desapareceria enquanto uma linguagem alinhada com o campo das 

ciências humanas. Que o diga as sugestões de uma escrita da história alinhada com a 

perspectiva da “lingustic turn”, tal como nas pretensões de um Hayden White, que na mesma 

proporção com que tem atraído a atenção de muitos profissionais da história mundo afora, 

tem sido igualmente rechaçada por muitos de nossos pares também mundo afora. 

De resto, é bom não deixar se enganar. O fato é que a maioria dos historiadores nos 

dias atuais, incluindo que trabalham com representações imaginárias ou com matrizes 

extraídas do campo teórico da análise do discurso82, não têm a mesma liberdade do 

romancista, uma vez que, não podendo se furtar ao uso de certas evidências empíricas no 

momento de elaboração de sua atividade criadora, o máximo que podem almejar é 

“divertir”, especialmente quando elaboram uma história voltada para o grande público, mas 

sem perderem de vista, como diria Georges Duby (1993: 107-108), que o que muda, aqui, é 

a maneira de escrever, levando-os a “flexibilizar o estilo”, para fins de tornar o discurso 

histórico “menos áspero”, isto é, de leitura agradável, não significando, com isto, que “o 

curso das investigações históricas tenha sido desviado”.  

Se as fronteiras entre história e literatura estão cada vez menos rígidas, para não falar 

que estão mais tênues ou diluídas, isto não significa que a prática historiográfica deva ser 

confundida com a prática da narrativa de ficção. Ademais, a aproximação entre história e 

                                                        
82 Fico imaginando o seguinte: não tivesse Foucault avançado da arqueologia (do saber) para a genealogia (do 

poder), formando, a partir de determinado momento, uma arqueogenealogia - isto é, uma relação de simbiose 

entre os campos epistêmicos historicizados pelo filósofo e certas práticas de poder -, não teria sido mais 

complicado ainda e tenso o diálogo que Foucault procurou manter com o campo da história? Em outras 

palavras, caso Foucault não tivesse realizado uma série de pesquisas empíricas, parecendo um historiador no 

trabalho de campo, ainda que para afirmar seu lugar de filósofo, não teria aquele diálogo história e filosofia se 

tornado bem mais difícil de ser absorvido e seguido por muitos de nossos pares? Ou seja: teria havido esse 

diálogo, com a intensidade com que tem ocorrido mundo afora, caso Foucault não avançado para o estudo 

das práticas discursivas em íntima relação com práticas não discursivas? 
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literatura só tem a enriquecer o trabalho do profissional de história. Daí o reconhecimento, 

ainda que tardio, da instituição acadêmica. Um reconhecimento que talvez tenha chegado 

muito tarde no tocante ao Brasil. Afinal, muitos antes dos paradigmas emergentes em 

história ou, muito antes da reflexão contemporânea sobre o diálogo entre história e 

literatura, já alguns escritores brasileiros, usando na justa medida evidência empírica e 

criatividade narrativa, produziram obras emblemáticas, a exemplo de Capistrano de Abreu, 

Alcântara Machado, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. Ainda que à margem do 

cânone historiográfico no Brasil, talvez devêssemos perguntar: tivemos ou não o que 

poderíamos chamar de Michelets brasileiros? 
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HISTÓRIA & MÚSICA OU O QUE PESQUISAR EM UM ÁLBUM MUSICAL: 

GOODBYE YELLOW BRICK ROAD (1973) 
 

Elton John da Silva Farias83 

 

INTRODUÇÃO 

A cada vez que sou perguntado sobre ou menciono o fato de meu objeto de pesquisa 

histórica ser a obra do cantor/compositor Elton John em parceria com o letrista Bernie 

Taupin, ambos nascidos na Inglaterra, os mais diversos sentimentos e reações são gerados 

nas expressões daqueles que me ouvem: surpresa, encanto, admiração, espanto, 

perplexidade, aprovação, desdém, curiosidade... Percebe-se a divergência entre as reações 

e pode-se imaginar a variedade de situações que já me ocorreram para que eu as adjetive 

aqui tão enfaticamente. Entretanto, por mais distintas que possam ser, por mais positivas ou 

negativas, todas têm um denominador comum: não conseguem assimilar com precisão qual 

seria, afinal, a importância e o interesse da obra mencionada para a História e, 

principalmente, para a produção historiográfica. Qual valor a obra do pianista britânico teria 

para que valesse à pena a dedicação de uma trajetória acadêmica? Como um trabalho 

resultante desta trajetória poderia chamar a atenção não apenas dos fãs do músico e sim de 

um público mais amplo? Como despertar o interesse dos pares? O principal objetivo deste 

artigo é responder, de maneira introdutória, a estas três questões: expor rapidamente o que 

tal obra permite conhecer, a quais contextos e momentos históricos ela se remete, quais as 

suas escolhas estéticas, o que, como qualquer outro trabalho artístico, ela sugere. Devido ao 

espaço aqui concedido, cabe-me apenas abrir algumas portas para o imenso mundo que se 

dá a ler com a experiência da audição do que é produzido por ele e seu letrista – neste caso, 

em privilégio, o álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1973. 

                                                        
83 Professor Substituto da Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Caicó. Mestre, Licenciado e Bacharel em História pela Universidade Federal de Campina Grande.  
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SUGESTÕES TEÓRICAS 

O artigo propõe um leque de questionamentos acerca das maneiras de como lidar 

com a canção popular em História. Justamente pela obra escolhida, trabalha-se com a ideia 

de que é possível analisar um único álbum musical e explorar toda a riqueza histórica, 

estética e contextual deste: utiliza-se o disco mencionado, por exemplo, para que se possa 

entender o gênero musical Glam/Glitter Rock, o sistema do estrelato e a cultura da 

personalidade84 de modo que se compreenda como se produziu um sentido para o “ser 

famoso” na década de 1970, avaliando os usos do sistema do estrelato, da fama e do palco 

enquanto lugares de “performance pós-moderna”85.  

Pergunta-se, na oportunidade, como se deveria tratar uma canção popular, como 

questioná-la, como interrogá-la... Uma das respostas mais rápidas viria com a afirmativa de 

que se deve olhar para seus objetos de discurso com certa cautela, interpretando-os com o 

máximo de cuidado para que se evitem as conclusões apressadas, os deslizes de análise, as 

interpretações soltas. Nesse âmago, propõem-se alguns pontos de discussão teórico-

metodológica que, a meu ver, tornam mais dinâmica a pesquisa: inspirando-nos em um 

debate realizado pelo filósofo francês Michel Foucault e seguindo as orientações do 

historiador francês Roger Chartier e do brasileiro Marcos Napolitano, gostaria de instigar os 

pares a se aterem mais a esse campo do que já fazem, provocando-os: por onde começar? 

Se em História busca-se “explicar um fenômeno” que possui emergência numa época 

específica, o que pesquisar (inventariar/compreender) quando se diz que a canção popular 

“tem sido termômetro, caleidoscópio e espelho não só das mudanças sociais, mas, 

sobretudo, das nossas sociabilidades e sensibilidades coletivas mais profundas”86? De que 

história está se falando? Qual o principal referente (ponto de partida) ao se vasculhar certa 

canção: seu tema aparente ou o seu ano de lançamento? Pesquisa-se, assim, o que a canção 

                                                        
84 SENNETT, 1998. 
85 CONNOR, 1996. 
86 NAPOLITANO, 2002, p. 77. 
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quer (ou não) dizer ou o contexto ao qual ela se insere? O tema de uma letra está ligado 

necessariamente ao seu período de criação? Quanto à melodia, a temporalidade da 

produção artística requer para si o direito de ornamentar, estratificando, as maneiras como 

bases, notas e compassos são compostos? Quais os sentidos do contexto da canção nesse 

jogo?  

Com certeza, todas estas questões são mais uma maneira de provocar o leitor do que, 

de fato, uma tentativa de obter algumas respostas precisas: nesta oportunidade, a 

apresentação das canções do álbum citado acima poderá dar uma ideia mais clara de como 

fazê-lo. 

Teoricamente falando, algumas respostas podem ser obtidas, mesmo que pensemos 

em tradições historiográficas distintas. Uma delas poderia ser obtida com Roger Chartier. Se 

Marcos Napolitano pensou a canção popular enquanto um caleidoscópio da sociedade, ele 

teve a história cultural francesa como pano de fundo teórico, já que esta “dirige-se às 

práticas que, pluralmente, contraditoriamente, dão significado ao mundo. Daí a 

caracterização das práticas discursivas como produtoras de ordenamento, de afirmação de 

distâncias, de divisões”87. Mudanças de percepção constantes que se mantém inseridas em 

um contexto amplo, na continuidade metamorfoseada de tradições que foram utilizadas, 

interpretadas e resignificadas. O que isso quer dizer se pensarmos em contar uma história 

com, de e/ou a partir de uma canção popular? Quer dizer, para esta perspectiva, que se 

almeja analisar a pretensa construção/relação de uma imagem presente com um objeto 

ausente. Sua ideia de representação visa, inicialmente, delimitar a proximidade ou a distância 

entre as configurações intelectuais múltiplas pretendidas por uma autoria artística qualquer 

e a maneira como a coletividade percebe tais configurações: assim sendo, o estudo das 

estratégias de elaboração do tema norteador da letra de uma canção, acompanhado e 

aprimorado por seu pano de fundo musical, parece ter muito mais valia do que a tentativa 

                                                        
87 CHARTIER, 1988, pp. 27-28. 
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de afirmação de que a forma-canção em si “traduz” a época em que foi produzida e lançada; 

muito mais que um mero reflexo, a canção é multiplicidade. 

Daí a resposta para outro questionamento: as canções podem “exibir uma maneira 

própria de estar no mundo, significar um estatuto e uma posição”88, desde que a análise do 

historiador não tente encerrar ou definir o sentido da existência de seu objeto a partir da 

leitura que ele considere mais apropriada. O contexto histórico não dimensiona ou 

determina a existência ou a “essência” das coisas e não significa dizer que porque uma 

canção foi produzida em determinada época ela precise representar sua temporalidade 

fielmente; sabe-se, no entanto, que tal existência perderia seu sentido se estivesse fora de 

um contexto próprio. Por isso, é preciso identificar as condições de possibilidade de sua 

existência e as eventuais relações com a época em que foi produzida. 

Desse modo, mesmo se levarmos em conta as várias distâncias entre ambos, se 

Napolitano entende que a canção popular é “caleidoscópio e espelho” da vida, há algo em 

comum em sua escolha com a discussão que Michel Foucault faz no texto A Poeira e a 

Nuvem. O caleidoscópio enquanto um aparelho óptico enfatiza a metáfora da sucessão 

rápida, cambiante e embaralhada da percepção das subjetividades e dos acontecimentos 

históricos; já o espelho distorce o que se vê e vira às avessas as imagens que temos do 

passado para que a nós, historiadores, seja permitido um novo olhar, um novo 

entendimento das questões que queremos colocar para a sociedade. O historiador, ao 

trabalhar com música, deve usar-se do caleidoscópio, já que as sensações visuais que este 

provoca são, geralmente, agradáveis e tentam aprimorar a perspectiva de quem vê. 

Foucault propõe uma alternativa semelhante a essa metáfora de Napolitano, pois ele 

acredita que poderíamos, enquanto historiadores, identificar as “maneiras de pensar”, os 

“conceitos e teses” que deram sentido a uma prática (no caso dele, a razão punitiva), os 

modelos de condutas que foram privilegiados e aqueles que foram marginalizados, as regras 

                                                        
88 Ibidem, p. 23. 
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de comportamento e as “desordens e prejuízos” de tudo isso. Mesmo que, na prática, 

Foucault tenha permanecido na segurança sutil das nuvens filosóficas e não tenha tido a 

intenção de esmiuçar a poeira dos microacontecimentos histórico-sociais, ele legou aos 

historiadores a possibilidade de olhar para tais acontecimentos com um olhar sempre 

renovado, relativo, compreensivo e inventivo no tocante àquilo que de instrumental as 

fontes querem nos dizer. Diferente de muitos historiadores, Foucault não repete definições, 

subjetividades e julgamentos históricos que se perpetuam como sólidos, invariáveis e 

absolutos; não resgata tradições – ao invés disso, traça-lhes novas perspectivas de 

entendimento – nem consolida discursos que se querem mais verdadeiros que outros e, 

além disso, dá a cada qual seus devidos lugares de condução e produção históricas. 

Assim, em se tratando da história de canções populares e músicos, elaboro uma 

releitura da intenção de autoria desse tipo de arte (no caso, certas intenções de Elton John 

& Bernie Taupin), pois “toda obra de arte é produto do encontro de diversas influências, 

tradições históricas e culturais, que encontram uma solução provisória na forma de gêneros, 

estilos, linguagens, enfim, na estrutura da obra de arte”89. 

Por isso, pelo fato de a solução historiadora ser provisória, não se pode alcançar o 

real. E quando digo “alcançar”, que fique bem claro, faço menção a uma insuficiência e não 

a uma impossibilidade. Como diz Foucault, encontra-se “algo do real, mesmo se isso não 

pretende ser a própria ‘realidade’”90. O álbum de John e Taupin em questão não devolve aos 

autores, muito menos aos ouvintes, a falsa oportunidade de “voltar ao passado” tal como 

foi por eles vivido ou a contar histórias “mais reais” do que outras em suas vidas; sua intenção 

é distinta disso: possibilita um lapso, um fragmento, um pedaço, um panorama incompleto, 

uma tentativa de expor para os outros um mundo que é dado a ler, oferecendo uma parcela 

daquilo que foi visto, vivido e dito, parcela esta que pareceu a mais interessante para ser 

exposta em 1973 a milhões de pessoas. Aqui não se nega o real da vida, de suas experiências, 

                                                        
89 NAPOLITANO, 2002, p. 79. 
90 FOUCAULT, 2006, p. 329. 
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de suas memórias ou de seus esquecimentos; apenas defende-se que o disco é a tentativa 

mais sincera que eles puderam elaborar para ler e interpretar o mundo em que estavam 

vivendo no período, na tentativa de tratar das questões que mais pareciam evidentes e 

relevantes na época e para acessar outros períodos históricos de modo que se justifiquem 

suas posições ideológicas e suas escolhas artísticas. Tudo isto através de seu maior talento: 

a música. 

E todo esse movimento, quando efetivamente realizado, se faz através da análise das 

formas-canções contidas no disco e dos dois parâmetros básicos de cada uma: a poética, os 

motivos de sua elaboração, as categorias simbólicas e as possíveis figuras de linguagem que 

compõem os parâmetros verbos-poéticos e a melodia, a interpretação e as simbólicas que 

integram os parâmetros musicais inerentes de criação. 

Estudam-se, assim, as nuances discursivas que envolvem a produção artística em 

questão, em uma época específica, procurando vasculhar influências, matizes e vicissitudes 

que (co)moveram o músico ao seu produto complexo (a “forma-canção”) e às diversas 

intencionalidades da composição (ou da interpretação, caso o artista não tenha composto a 

canção ou o disco). Deve-se realizar um exercício que não fuja da responsabilidade de 

reconhecer “a natureza polissêmica (que possui vários sentidos) e complexa de qualquer 

documento de natureza estética”, evitando “uma abordagem puramente descritiva da obra, 

do contexto ou da biografia dos autores”91. 

Assim, proponho que o pesquisador que se envolva, da maneira que for, com música, 

não deixe de levar em consideração os tempos fortes de sua análise, daquilo que a canção 

propõe enquanto temática, das transições e (des)encontros cronológicos de uma narrativa 

poética e melódica. Estudar-se-iam, entenda-se, as provocações líricas e musicais entoadas 

pelo artista, as possíveis noções acerca daquilo que foi escrito sem uma necessidade clara 

de rigor cronológico. O historiador deveria, nesse sentido, buscar um entrecruzamento dos 

                                                        
91 NAPOLITANO, 2002, p. 78. 
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possíveis tempos históricos de uma canção que, por si só, já possui uma história e permite 

que se navegue pelas narrativas de uma outra, traçando um enredo (des)ordenado e, muitas 

vezes, intrigante. Assim entendo a temporalidade em uma “forma-canção”, já que seu fazer 

“apresenta uma sucessão assimétrica e irregular de projetos hegemônicos para cada área 

da vida social que dão forma a uma estrutura social também instável e de movimento e 

ritmo irregulares”92. 

 Nesse âmago, o que o historiador traz à tona é um conjunto de dizeres que foram 

elaborados acerca da indumentária de certa produção musical, pondo-os em uma linha de 

fogo que não terá vencedores ou vencidos no sentido valorativo do discurso. Pô-los em 

xeque, interrogá-los, não aceitá-los como evidentes ou lógicos porque “nada é evidente em 

si mesmo”. A convivência social nos impele à autoconstrução de nós mesmos, o que também 

inclui os artistas nesse paradigma, já que vivemos todos em um jogo de convenções e regras 

a serem seguidas e também burladas; sendo assim, analisar uma canção e os sujeitos que a 

fizeram é buscar a “construção de uma forma de ver”, tentando ser o mais justo possível 

com aqueles sujeitos alvos das palavras e dos conceitos, pois a música (como qualquer 

expressão humana) é uma forma de enunciação que constrói evidências e realidades 

distintas, por vezes díspares de outros produtos culturais de sentido semelhantes ou que 

compartilhem certa proximidade temporal. Portanto, enquanto temática ou objeto de 

análise, as canções trazem consigo certas “operações políticas de sentido”93, narrativas que 

estão encobertas talvez pelos timbres mais imperceptíveis do conjunto musical e que não 

deixam de obedecer a certas intencionalidades, certos propósitos, certas emoções que são 

projetadas pelo compositor e/ou intérprete. O historiador que estiver ciente disso vai 

dedilhar tranquilo as mais difíceis teclas do piano que decora o salão da História, já que ele 

                                                        
92 Ibidem, p. 91. 
93 ALBUQUERQUE JÙNIOR, 2007, pp. 25-26. 
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terá o conforto de saber que terá “indiferença para a obrigação de tudo dizer!”94. Ele vai 

dizer o que lhe for possível e o que estiver verossímil. 

 O que o historiador faz então? Acho que ele deva contar um capítulo de uma história 

cultural (no meu caso, da fama95), seja ela relacionada a qual gênero musical ou a qual artista 

for, enquanto uma prática ancorada por certas delimitações subjetivas, certas razões que 

produzem maneiras de viver, sensibilidades transmitidas a partir de uma produção 

maquínica que muda com o decorrer do tempo e que não se estratifica em uma unidade. O 

pesquisador cartografa as emoções emanadas por certos “valores de apreciação” 

transformados em desejos musicais palpitantes que envolvem o músico/artista e, em parte, 

seus fãs e ouvintes. As “hierarquias culturais herdadas pela memória”96, sempre modificadas 

pelo artista, são transplantadas para uma “forma-canção”, pois continuam a compor boa 

parte das lembranças que dão sentido aos sonhos e à vivência do autor/intérprete, enquanto 

sujeito inventado por seu ofício, mas que também inventa este e apresenta-nos noções de 

si que circulam pela cadeia de práticas que compõe seu cotidiano. 

Evita-se, enfim, a construção de um quadro geral de “tudo o que se sabe” sobre um 

gênero musical, um artista ou uma música, já que eles não necessariamente se acorrentam, 

apesar de não se separarem: devem-se analisar quais aspectos podem ter sido levados em 

consideração no ato de elaborar certa canção, ou certa obra, pensando-se nas relações de 

                                                        
94 FOUCAULT, 2006, p. 326. 
95 Fenômeno histórico-social que não tem tido a relevância que poderia ter por parte dos historiadores, nem 

mesmo pelos cientistas sociais como um todo, talvez até menos por aqueles que o vivenciam. Apesar de este 

ser um assunto assíduo nas diversas esferas dos meios de comunição, sejam elas a televisão, o rádio, o jornal 

impresso ou eletrônico ou mesmo a internet, “a fama tem sido, de modo geral, negligenciada como objeto de 

pesquisa e reflexão sociológica” e também histórica. Por isto mesmo, e para suprir esta suposta “carência”, 

com minhas pesquisas, procuro perceber como se constitui, na década de 1970, a ideia de um superstar, 

investigando como algumas mídias impressas da época, tais como revistas e jornais especializados em música 

e em (glam/glitter) rock, elaboraram discursos sobre tal constituição; as repercussões, os interesses, os jogos 

de influências que permearam a divulgação da imagem de Elton John na imprensa e as reações do músico e 

daqueles com os quais trabalhou (o letrista Bernie Taupin, os instrumentistas, os produtores, etc.) frente às 

recepções, tanto comerciais quanto de crítica, que o álbum Goodbye Yellow Brick Road obteve na época. Cf. 

SOARES, Luiz Eduardo. “Prefácio”. In: COELHO, 1999, p. 13. 
96 NAPOLITANO, 2002, p. 92. 
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poder estabelecidas entre artistas e produtores, gravadoras e público, na ação dos artistas 

enquanto seres de retórica e sua arte de alterar as regras sem modificá-las por inteiro, 

considerando-se suas sabedorias inexpugnáveis enquanto trampolinagem das práticas 

convencionais e da vivência a partir destas, dando-se visibilidade às bricolagens astutas e às 

metamorfoses intencionadas pelos sujeitos das diversas concepções artísticas, das 

ideologias e das lógicas que parecem a princípio normais, naturais, “dadas” no tempo e no 

espaço. As intencionalidades estéticas, o que se dá a ler delas e a recepção do público, da 

crítica e da imprensa do resultado de ambas: nada mais que um breve resumo do que se 

pode fazer com a arte musical em História. 

 

AFINAL, GOODBYE YELLOW BRICK ROAD... 

O álbum Goodbye Yellow Brick Road é considerado, por muitos, o ponto alto da 

carreira de Elton John, tanto em criatividade quanto em espontaneidade. “Um colossal 

sucesso internacional” (“A colossal international sucess”), diz o crítico musical David Sinclair 

quando afirma que o álbum é o pièce de résistance97 da carreira do músico, permanecendo 

“atual” (“modern”) mesmo com o passar de mais de 40 anos desde o seu lançamento em 

1973. Já o biógrafo Mark Bego reafirma tal ideia e também acredita que este seja “o melhor 

álbum” (“greatest album”)98 que o cantor já lançou. Independente, no entanto, de ser ou não 

o melhor disco já lançado pelo artista, o que é válido mencionar é a ampla capacidade que 

a escuta das canções e a visualização do encarte do álbum têm em criar imagens e situações 

na mente do ouvinte: “este álbum expressa um sentido visual. Através das letras, as pessoas 

conseguem visualizar as canções”, diz Connie Hillman99; é justamente essa oportunidade 

oferecida por seus criadores que se deve explorar: analisar as canções do álbum de modo 

que se extraiam, como já dito, as possibilidades históricas, temáticas e estéticas da obra 

                                                        
97 SINCLAIR, 1993, p. 193. 
98 BEGO, 2009, p. 111. 
99 SMEATON, 2001. 
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como um todo, contextualizando sua “multiplicidade de processos de produção maquínica 

[musical], a mutação de universos de valor [das aproximações com o glam/glitter rock e da 

experiência do estrelato] e de universos históricos [dos anos 1970]”100. 

Quando de uma análise detalhada do álbum, (algo que poderia e deveria ser utilizado 

na análise de qualquer outro disco, ainda mais neste em especial), o recurso metodológico 

fundante a ser utilizado com vias à percepção e à compreensão do mesmo é a Alegoria. 

Recheado de imagens, encoberto por referências a obras consagradas da literatura e 

personalidades da música e do cinema internacional, o Goodbye Yellow Brick Road apresenta 

releituras e representações acerca de outros músicos famosos, de filmes hollywoodianos e 

de contos de fadas, ficções e histórias literárias que compõem a fantasia e o imaginário 

ocidental contemporâneo, a saber: A Terra de Óz e O Mágico de Óz (referindo-se tanto à 

obra literária quanto ao filme já na faixa-título e na capa101 do álbum); a ficção Alice no País 

das Maravilhas e ao cantor Alice Cooper simultaneamente (em All The Girls Love Alice); o 

western norte-americano na personagem de Roy Rogers (na canção homônima); gângsteres 

inspirados nas figuras de John Dilinger, Pretty Boy Floyd e Clyde Barrow da dupla Bonnie 

and Clyde (em The Ballad Of Danny Bailey); o drama épico E o Vento Levou... (em I’ve Seen 

That Movie Too); a atriz Marilyn Monroe (em Candle In The Wind); a cantora Janis Joplin (em 

Dirty Little Girl); o próprio glam/glitter rock (em Bennie And The Jets); a Indústria Cultural e o 

mundo da fama enquanto um vício e uma “doença social” (em Social Disease), dentre outros. 

Penso, portanto, que recorrer à alegoria como forma de interpretação das mensagens do 

álbum é uma ação válida, já que ela permite traçar em que sentido e até que ponto as 

                                                        
100 GUATTARI & ROLNIK, 1986, p. 32. 
101 Dentre as várias imagens alegóricas presentes no Goodbye Yellow Brick Road, a capa possui um destaque 

especial justamente por ser a “porta de entrada” para toda a concepção estética do disco. Para tanto, faz-se 

necessário lembrar que suas imagens têm um valor de signo e representam os conteúdos cujos caracteres e 

significações “não são visualmente refletidos por ela”. Em minhas leituras, procuro analisar alguns dos 

significados possíveis de ser obtidos a partir da análise das imagens ali presentes para traçar um olhar acerca 

de como Ian Beck (ilustrador da capa), Elton John e Bernie Taupin comparam o mundo da fama com o 

fantasioso mundo do Mágico de Óz, levando em consideração que tais significados têm uma relação transversal 

intensa e arbitrária com seu significante visual que é a capa em si. Cf. AUMONT, 1993, p. 79. 
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releituras de John/Taupin se conectam com as obras e figuras citadas: ao perceber, pois, a 

intencionalidade dos autores não efetuo uma decifração incisiva das suas vidas, como se 

pudesse desvendar por completo os mistérios de sua produção artística: ao contrário, tento 

perceber que “a alegoria aponta o próprio cerne da obra de arte e de sua interpretação”102, 

pois admite semelhanças, aproximações, rachaduras e/ou falhas para com seu uso. Não há 

um uso melhor dos signos ou uma interpretação mais bem executada das imagens, já que 

o potencial sígnico da alegoria “é apenas vislumbrado pelos sentidos ou pelo inconsciente 

dos sujeitos, criador e intérprete, e os mesmos elementos formais que revelam alguns 

significados mascaram ou ocultam outros tantos, possíveis, latentes, superpostos, reais ou 

imaginários”103. 

“Queríamos criar canções com elementos visuais, algo que fosse além da imaginação 

do que as pessoas acreditavam ser uma canção pop. (...) Apresentamos personagens num 

contexto cinematográfico. O Danny Bailey, doces mulheres maquiadas [em referência à 

canção Sweet Painted Lady], menininhas perversas [referência a Dirty Little Girl]... Todos 

fazem parte deste filme complexo”104, disse o letrista Bernie Taupin sobre o álbum. Verificar, 

analisar e compreender os usos de tais imagens e personagens a partir do recurso alegórico 

significa ter acesso à via da expressão artística de seus autores e dar espaço à interpretação 

do historiador que, por sua vez, traça um entrecruzamento entre os sentidos próprios 

daquilo que supõe dizer a obra de arte e a contextualização intrínseca ao seu momento 

histórico, no caso a década de 1970, mesmo que esta relação não limite a percepção da 

estética ou a pluralidade cognitiva da obra105. Esta nada mais é do que uma pluralidade em 

potencial para a historiografia, um mundo a ser explorado. 

                                                        
102 KOTHE, 1986, p. 07. 
103 GRAWUNDER, 1996, p. 19. 
104 SMEATON, 2001. 
105 João Adolfo Hansen apresenta dois tipos de Alegoria: uma construtiva ou retórica (como expressão) e uma 

interpretativa ou hermenêutica (como interpretação). A primeira seria a alegoria mimética produzida pelos 

poetas da Antiguidade; a segunda, a alegoria dos teólogos medievais. Ambas, no entanto, servem para 

constituir seu conceito moderno. Cf. HANSEN, 2006. 
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Capa e contracapa do álbum: 

      

 

CANÇÕES 

O álbum, duplo à época em que foi lançado, no formato LP, e simples na versão em 

CD, é composto por 17 canções. Cada uma delas é uma via de acesso a contextos distintos, 

mas todos relacionados, de um modo ou de outro, ao mundo do estrelato e da fama na 

década de 1970: o recurso alegórico é uma justificação de como cada canção tanto se refere 

à época em que foi produzida quanto faz tal referência indo a um passado específico ou a 

uma obra anterior qualquer. O objetivo deste último tópico é justamente deixar claro quais 

são as referências e as menções feitas por cada uma delas. Vejamos: 
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a) Funeral For A Friend (Love Lies Bleeding): a 

canção de abertura do álbum é um pequeno 

épico melódico de pouco mais de onze minutos 

de duração, ritmicamente estruturado como um 

rock progressivo106, iniciado com uma sessão 

instrumental de pouco mais de cinco minutos e 

meio que lembra muito um rito  

fúnebre e foi composta tendo por base os sons que o pianista visualizou para seu próprio 

funeral, sendo esta sua interpretação para o que deveria ser tocado em seu próprio leito de 

morte; já a parte final da canção, Love Lies Bleeding, incita a interpretações alegóricas mais 

evidentes, haja vista designar tanto uma espécie de amaranto homônimo usado em enterros 

em alguns lugares da Europa quanto fazer referência a dois romances intitulados Love Lies 

Bleeding: um de Edmund Crispin, de 1948, cuja personagem principal é Gervase Fen, detetive 

amador e professor de literatura e língua inglesa que investiga crimes amorosos (a letra da 

canção é sobre um amor mal sucedido); já o romance de Peter Viertel, de 1965, sobre 

touradas, tem uma influência menor, pois, apesar de compor a lista de autores lidos pelo 

letrista Bernie Taupin, não trata exatamente do tema da canção. 

 

 

 

 

                                                        
106 “O rock progressivo é um metagênero musical abrangente, intimamente relacionado e muitas vezes 

confundido com a música alternativa, a música independente e o art rock. Seus elementos constituintes 

levaram Moore (1993; cap. 3) a sugerir que é sempre melhor classificar o termo entre aspas. O rock progressivo 

associou-se inicialmente ao movimento da contracultura/underground existente entre meados e o final da 

década de 1960, particularmente no Reino Unido. Logo tornou-se uma categoria de marketing, com diversas 

bandas alcançando sucesso comercial. (...). Entre as bandas de rock progressivo que tiveram considerável 

sucesso durante os anos de 1970, estão o Pink Floyd, Tangerine Dream e Hawkwind”. Cf. SHUKER, 1999, p. 243-

244. 
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b) A segunda canção do álbum, Candle In The Wind, trata da fama 

mais diretamente, da adoração pública às celebridades e de 

todas as aparentes mazelas relativas à criação de uma 

personagem midiática, enfatizando a dor e a perda, o aspecto 

trivial do estrelato e a solidão daqueles que têm todos ao seu 

redor e, em contrapartida, não podem compartilhar desta 

presença humana: “o ídolo é aquele que, olhado por muitos, 

intencionalmente não vê ninguém”107; de acordo com Bernie 

Taupin, Marilyn Monroe foi utilizada como personagem 

referência da letra  

da canção, mas qualquer outro famoso com destino trágico poderia ter sido utilizado na 

mesma medida: James Dean, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, etc. 

 

c) Em Bennie And The Jets, a terceira canção, 

a indústria cultural é suntuosamente 

explorada, torna-se alvo de uma temática 

musical. Emerge e sucumbe ao poder do 

artista. E essa aparência glam travestida 

na perspectiva da “cultura da 

personalidade” se impõe. Quem seria 

“Bennie”? Um  

homem ou uma mulher? Nenhum e ambos ao mesmo tempo. Na canção, essa personagem 

aparece como “ela”, uma pessoa extravagante, com “botas elétricas” coloridas e um casaco 

de pele caríssimo, mas possui um nome artístico ambíguo, um tanto “masculinizado”, o que 

nos remete a um senso de androginia próprio do Glam/Glitter rock. “Bennie” é uma líder, 

                                                        
107 COELHO, 1999, p. 109. 
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uma show-woman, alguém que está sempre na mira dos holofotes e dos críticos, que quer 

apenas uma desculpa para tocar e festejar, ter alegria, aclamação, reverências contínuas a 

seu nome. Ela seria aquela personalidade que consegue mudar certos rumos da criação 

artística. Acompanhada por uma banda “fenomenal” (The Jets), exigência maior do sistema 

do estrelato, ela moveria platéias, comoveria fãs, enlouqueceria tietes, representaria o 

Glam/Glitter rock e os contextos musicais emergentes em meados dos anos 1970. 

 

d) A quarta canção, faixa-título do álbum, é, talvez, a maior 

alegoria ao mundo da fama, pois trata de relacioná-lo ao 

mundo fantástico do Mágico de Óz: há na canção um 

sentimento bucólico e de total desilusão para com a 

Indústria Cultural, pois tal qual Dorothy, personagem 

principal da trama, percebe, ao conhecer o mágico, sua 

farsa e suas falcatruas, o famoso, desejoso por alcançar 

status e aclamação, após consegui-lo, nada mais teria 

como sentimento a desilusão e a decepção. A canção 

oferece intensamente a relação História- 

Música-Fama, com um enorme poder crítico, já que se fazem dignas de nota as palavras do 

jornalista Robert Sandall quando este afirma que “a força do Goodbye Yellow Brick Road 

reside no fato de o disco se debruçar sobre o lado obscuro da vida. Inclusive, o lado obscuro 

da fama, que o Elton começou a sentir”108. 

 

 

 

 

                                                        
108 SMEATON, 2001. 
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e) Tão pequena e emblemática como seu título, a 

quinta canção do álbum, This Song Has No Title, é 

uma crítica visceral ao modo como a Indústria 

Fonográfica viria a tratar os artistas: meras peças 

inertes de exposição, mercadorias brutas sem vida 

e produtos de  

vitrine que serviriam apenas para ser manuseados em prateleiras de lojas. Amarga e 

intimista, a letra se encaixa na melodia como uma luva: Elton John tocando sozinho ao piano, 

fazendo todos os vocais, com uma sinceridade melódica pouco usual, já que, como é dito 

na letra, pede-se poeticamente que “sintonize-me com o lado selvagem da vida, / eu sou 

uma jovem criança inocente / afiada como uma faca / leve-me para os sótãos onde os 

artistas têm morrido / deixe-me beber profundamente da água e do vinho, / ascender velas 

coloridas em sombrias minas escuras, / olhar no espelho e fitar em mim mesmo, / e me 

perguntar se aquilo realmente sou eu na prateleira”. 

 

 f) A sexta canção, Grey Seal, é a única 

composta em período distinto, ainda em 

1970, e foi reaproveitada por conta de sua 

mensagem de liberdade e desapego às 

amarras do mundo capitalista: originalmente 

escrita com a intencionalidade de se tornar 

um hino contracultural, apesar de não ter 

obtido a repercussão pretendida, foi inserida no álbum justamente pelo sentimento de 

liberdade que expressa e para demonstrar a vontade de Taupin de se desprender do mundo 

do sistema do estrelato e do media mass. Sua alegoria é direta: tal como a ave fênix, o artista 

seria consumido pela indústria até o limite para ressurgir triunfante das cinzas, já que “se a 

ave fênix pode voar / então eu também posso”. 
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g) A sétima canção, Jamaica Jerk-Off, surgiu como 

crítica à estrutura de estúdio e gravação encontrada 

por Elton John, Bernie Taupin e os músicos da 

banda do cantor na Jamaica: na tentativa de seguir 

a banda Rolling Stones, por esta ter gravado o disco 

Goats Head Soup no país, o pianista tentou repetir 

o ato, mas se deparou com problemas de nível 

logístico; em meio à falta  

de equipamentos de gravação e a problemas com a alfândega, o músico resolve regressar 

à França, onde havia gravado seu disco anterior, para concretizar seu trabalho. No retorno, 

Taupin, sugestiva e pejorativamente, sugere que a “Jamaica se masturba” tal foi o remorso 

para com a experiência no país. 

 

 h) A oitava canção, I’ve Seen That Movie Too, 

é uma alegoria ao filme “E o Vento Levou...” 

especialmente no tocante à figura feminina na 

personagem Scarlett O’Hara, apaixonada por 

Ashley Wilkes (que, por sua vez, fica noivo de 

Melanie Hilton), mas se casa com Rhett Buttler 

apenas por interesse. Tratando do amor enquanto 

um jogo de interesses, a canção é um pequeno 

épico melódico que eleva os níveis de drama e sofrimento a altas escalas: triste e 

melancólica, a melodia consegue captar a atmosfera da letra, já que “eu posso ver em seus 

olhos que você deve estar mentindo / quando você acha que sou incapaz de entender / 
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querida você é louca / se você acha que pode me fazer de tolo / porque eu também já vi 

esse filme / aquele em que os atores estão atuando surpresos / dizendo que o amor é apenas 

uma palavra de quatro letras / entre sorrisos forçados, com lâminas em seus olhos / bem, 

suas atuações ficaram tão absurdas”. 

 

i) A nona canção, Sweet Painted Lady, trata da  ambivalência para 

com os sentimentos e o jogo com a figura da mulher no que diz 

respeito aos magnatas e empresários da Indústria (o grande alvo 

de Bernie) que usam as mulheres como objeto para satisfazerem 

seus desejos sexuais. Diz-se: “então ela se deita ao meu lado 

novamente / minha doce amante maquiada, aquela sem nome, / 

muitos já a usaram e muitos ainda a usam / há um lugar no 

mundo para uma mulher como você / Oh! Doce Amante 

maquiada / parece que sempre tem sido a mesma / sendo paga 

para ficar deitada / acho que esse é o nome do jogo”. 

 

 j) A décima canção, The 

Ballad Of Danny Bailey 

(1909-34), é uma alegoria 

direta aos gângsteres e às 

personagens da máfia do 

cinema norte-americano 

como John Dilinger, 

Pretty Boy Floyd e Clyde 

Barrow; é também uma alusão a certa rebeldia jovial e o gosto pela aventura nas figuras dos 

heróis produzidos pelo cinema, especialmente nas décadas de 1940 e 1950: “nossos heróis 

estão no fim / salvemo-los aqui nestas colinas / sem Danny Bailey / nós teremos que romper 
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nossos silêncios / então escolha bem sua cova / pois o Kentucky o amava / nascido e crescido 

alguém de respeito / eu creio que a vida simplesmente o aborreceu”. O detalhe fica pela 

imagem alegórica utilizada no álbum: uma foto do letrista Bernie Taupin e de sua então 

esposa Maxine Fielbeman é utilizada para metaforizar os gângsteres mencionados. 

 

 k) A décima primeira 

canção, Dirty Little Girl, 

alegoria à figura da cantora 

Janis Joplin e a todas as 

dificuldades por ela 

enfrentadas em seu desejo 

por fama e na caminhada até 

o estrelato: “quando eu vejo a polícia passar e levá-la embora / bem, às vezes me admiro 

com o que está debaixo da desordem que você se tornou / bem, você pode ter se tornado 

uma pioneira no mercado de moda para mulheres / mas tudo o que você conseguiu foi um 

trabalho com um esfregão, lavando as escadas de outras pessoas”. 

 

l) A décima segunda canção, All The Girls Love Alice, apesar 

de fazer alguma referência à obra Alice no País das 

Maravilhas, de Lewis Carroll, publicada em 1865, pelo fato 

de haver uma semelhança latente entre a garota ilustrada 

no álbum com a personagem Alice do romance citado, 

trata-se mais diretamente da questão homossexual 

feminina, já que relata uma história de uma adolescente 

que é morta no metrô de uma grande  

metrópole unicamente por sua orientação sexual: “pobre garotinha desejada com uma lasca 

em seu coração / é como atuar em um filme e interpretar o papel errado / fazendo suas 
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brincadeiras na cama de outra garota / e foi simplesmente na última terça-feira, que a 

encontraram morta no metrô”. 

 

 m) A décima terceira canção, Your Sister 

Can’t Twist (But She Can Rock ‘n’ Roll), alegoria 

às músicas rock e ao twist de fins dos anos 1950 

e início dos anos 1960, à moda e à liberdade 

feminina da época e às maneiras de vestir e se 

comportar: despojamento, liberdade e o 

espírito de juventude e jovialidade: “ela só tem 

dezesseis anos, mas isso é óbvio de se ver / ela 

pode rodar a saia e jogá-la sobre um velho eu / sua irmã não pode dançar o twist, mas ela 

pode o rock ‘n’ roll / sua irmã não pode dançar o twist, mas ela tem muito mais alma do que 

eu”. 

 

n) A décima quarta canção, Saturday Night’s 

Alright For Fighting, retrata, como em uma mini 

autobiografia, os conflitos entre grupos rivais 

suburbanos e/ou campesinos. Adolescentes em sua 

maioria que criavam rixa por problemas fúteis. Para 

compô-la, Bernie Taupin se baseou em sua 

adolescência nas vilas de Castor e Market Ransen, em 

Lincolnshire, norte da Inglaterra. 
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o) A décima quinta canção, Roy Rogers, é uma 

homenagem à personagem homônima que estrelou 

filmes e seriados de velho oeste nos Estados Unidos 

nas décadas de 1930 a 50. Estrelado pelo ator 

Leonard Franklin Slye, a personagem se valia de 

temas patrióticos e “bang-bang”, abordando temas 

que estavam em voga no período tais como o uso 

de transportes aéreos e terrestres, a espionagem, as diligências políticas, etc. A maior parte 

da série foi filmada em preto-e-branco. Diz-se na letra: “e Roy Rogers está cavalgando à 

noite / retornando para nossas telas em preto e branco / Personagens de revistas em 

quadrinhos nunca envelhecem / heróis perenes dos quais as histórias são contadas”. 

 

p) A décima sexta canção, Social Disease, é um dos pilares 

temáticos do álbum, justamente por ser uma crítica 

ferrenha ao mundo da fama: trata a celebridade como 

uma “doença social”, como uma mazela que contamina a 

sociedade. Seria uma antecipação ao pensamento de 

Zygmunt Bauman: para ele, as pessoas famosas são 

algumas das chaves na sociedade centrada no mercado 

que abrem as portas para a freqüente exclusão social que 

se percebe e se presencia no que ele chama 

de era “líquido-moderna”. Representantes maiores do individualismo, as celebridades são 

vistas pelo sociólogo como aqueles que substituíram os heróis e os mártires passados que, 

para ele, se veria até o século XIX. Pessoas sem compaixão que estariam apenas preocupadas 

com a exposição e “a abundância de suas imagens e a frequência com que seus nomes são 

mencionados nas transmissões públicas de rádio e TV e nas conversas privadas que a estas 
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se seguem”109. Para garantir a fama, estariam esquecendo-se do próximo, dos infelizes que 

não tiveram tanta sorte, da liquidez e futilidade de seu significado social ou mesmo de que 

aquela sua fortuna seria passageira e efêmera. 

 

 q) Por fim, a décima sétima canção do álbum, Harmony, 

busca representar o sentimento dos compositores em 

relação à produção de sua assim chamada “obra-prima”. Da 

harmonia encontrada nas gravações do disco no Château 

d’Hérouville, nos arredores de Paris, e da satisfação que 

tiveram com seu término. Dizem sem pestanejar do Goodbye 

Yellow Brick Road: “Harmonia e eu / nós somos belas companhias”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se, portanto, com a análise deste álbum, contar um capítulo de uma história 

da fama enquanto uma prática ancorada por certas delimitações subjetivas, certas razões 

que produzem maneiras de viver, sensibilidades transmitidas a partir da produção de uma 

subjetividade artístico-musical. Pretende-se, pois, cartografar as emoções emanadas por 

certos “valores de apreciação” transformados em desejos musicais palpitantes que envolvem 

o músico/artista e, em parte, seus fãs e ouvintes. As “hierarquias culturais herdadas pela 

memória”110, sempre modificadas pelo artista, são transplantadas para uma forma-canção, 

pois continuam a compor boa parte das lembranças que dão sentido aos sonhos e à vivência 

do autor/intérprete, enquanto sujeito representado por seu ofício, mas que também 

representa este e apresenta-nos noções de si que circulam pela cadeia de práticas que 

compõe seu próprio cotidiano. 

 

                                                        
109 BAUMAN, 2007, p. 68. 
110 NAPOLITANO, 2002, p. 92. 
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MODA E MODERNIDADE: REPRESENTAÇÕES E ESTEREÓTIPOS DO 

FEMININO NO RECIFE DOS ANOS 1930 
 

Ewennye Rhoze Augusto Lima111 

 

INTRODUÇÃO 

Considerada a “Paris Nordestina”, a cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, 

tornou-se um referencial de modernidade no inicio do século XX. Devido às reformas 

urbanas que sofreu terem sido semelhantes àquelas realizadas primeiramente em Paris e 

depois em várias outras cidades da Europa e do mundo, Recife foi alvo de uma 

modernização dos costumes, tendo sido receptáculo de discursos de modernidade advindos 

da Europa e dos Estados Unidos que motivavam a transformação de um jeito tradicional de 

ser a uma “efervescência” social da inovação, do inusitado, dos aparatos modernos. Neste 

contexto surge, em fevereiro de 1930, o periódico P’ra Você – semanal ilustrado que era 

associado à empresa Diário da Manhã S.A. – que publicou matérias sobre vida social, cultura, 

moda, arte e literatura todas com o intento de apresentar à sociedade recifense as últimas 

novidades referentes a estes aspectos culturais, além de ter contado, entre seus 

colaboradores, com Jorge de Lima, Álvaro Lins, Aurélio Buarque de Holanda, Josué de Castro 

e Mário Melo na composição das principais matérias da revista voltadas para o público 

feminino, especialmente o das elites da cidade. Busca-se, nas edições digitalizadas 

descontinuadas do periódico, o cotidiano de mulheres que se encontram numa sociedade 

ainda patriarcal, eugênica e capitalista que atribui um lugar ao feminino e cria estereótipos 

baseados nestes conceitos, tanto para a mulher branca, com traços europeus e 

estadunidenses, quanto para a mulher mulata, regionalizada, com os seios desnudos, e a 

sensualidade relacionada à vida ruralizada, campesina. O objetivo desta pesquisa, portanto, 

                                                        
111 Bacharela em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Aluna do Programa de Pós-Graduação 

em História, nível Mestrado, da mesma instituição. 
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é investigar como a revista P’ra Você apresenta uma imagem feminina “ideal” a partir da 

indumentária e dos estereótipos retratados em suas páginas, projetando, desta feita, um 

rosto para a tida “mulher moderna” no Recife, ao passo que se torne possível compreender 

certas mudanças cotidianas e de costumes nas práticas do “bem vestir”, na década de 1930. 

 

MODA E MODERNIDADE: CAMINHOS QUE SE CRUZAM 

 

O conceito de moda, como sequência de variações 

constantes, de caráter coercitivo, é empregado pelos 

estudiosos da sociologia, da psicologia social ou da 

estética em dois sentidos. No primeiro, mais vasto, 

abrange as transformações periódicas efetuadas nos 

diversos setores da atividade social, na política, na religião, 

na ciência, na estética – de tal forma que se poderia falar 

em modas políticas, religiosas, cientificas e estéticas, 

etc.112. 

 

Gilda de Melo e Sousa, quando escreveu este parágrafo na introdução de ‘O Espírito 

das Roupas’, apresenta um questionamento múltiplo que até hoje tem sido uma proposição 

para a historiografia que poderia se tornar uma proposição mais enfática, haja vista que 

poucos são os historiadores de formação que se debruçam sobre o tema: o que é moda? 

Esta pergunta muitas vezes é respondida pela sociologia ou pela filosofia de modo que 

autores como Maria das Graças Setton, Pierre Bourdieu e Gilles Lipovétsky a pensam como 

um fator importantíssimo para o estudo das questões sociais: “[...] a moda atua sobre as 

exterioridades, sobre as facetas de nossa vida orientadas para a sociedade. Completa a 

identidade social dos agentes. A obediência à moda exprime um jogo entre os indivíduos e 

as forças socializadoras exteriores”113, ou seja, os campos em que a moda tem a 

possibilidade de exercer o seu poder são tanto os espaços físicos que os indivíduos estão 

inseridos como as peculiaridades da vida social, respaldando a identificação que estes 

                                                        
112 MELO E SOUSA, 1987, p. 19. 
113 SETTON, 2008, p. 123. 
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possuem para com a sociedade. Seguir esta moda significa estar numa relação de 

dominação entre a sociedade e os indivíduos conscientemente. 

 Pierre Bourdieu é tido como um dos maiores sociólogos do século XX. Suas 

produções, desde a década de 1960, vêm criticando as ferramentas de reprodução das 

desigualdades sociais. Além disto, o mesmo é percussor em temáticas como a moda – acerca 

desta, Bourdieu pondera que observá-la como uma prática cultural nos possibilita entender 

o diálogo entre o individuo e a sociedade, tendo em vista que o autor mensura a moda 

como uma visão legítima de um gosto individual num meio onde há uma luta pela imposição 

de uma tendência, assim como também há uma disputa pela autoridade através de um 

poder simbólico no mundo social – Bourdieu, inclusive, enfatiza que o segredo deste poder 

estaria no prestigio e/ou na honra intrinsecamente associados às relações sociais 

capitalizadas114. 

Entendendo esta prática cultural compreenderíamos por tabela a relação entre o 

mundo material e o mundo simbólico, assim como os recursos que os grupos sociais usam 

para se diferenciar uns dos outros115. A moda, seus meios de socialização e maneiras de 

controle seriam práticas pelas quais os grupos se utilizariam para se manterem coesos. A 

nossa escolha por participar de algum destes grupos, como salienta Bourdieu, jamais seria 

neutra ou neutralizada, tendo em vista que tais escolhas são fruto do meio e da estrutura 

social em que vivemos – e assim, buscaríamos nos identificar com nossos “pares”. Desta 

forma, perceberíamos a moda a partir das considerações deste autor como mais um fator 

que subjulga os indivíduos numa sociedade capitalista, classista e que é profundamente 

excludente. 

 Já Maria da Graça Jacintho Setton, socióloga e docente da USP, observa a importância 

da moda através de três perspectivas: a) o processo de socialização que a moda promove 

                                                        
114 SETTON, 2008, p. 133. 
115 Ibidem, p. 121. 
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entre os indivíduos através da sociologia da cultura116; b) em seguida, a autora pondera que 

através do conceito de habitus117 é possível observar a moda como um diálogo entre os 

indivíduos e/ou os grupos com a sociedade, resultando na expressão destes; c) por fim, 

Setton também pontua que a ideia de distinção é fundamental para compreender a moda 

tendo em vista que, além de socialização, existe uma classificação hierárquica dos grupos 

sociais promovida por tal identificação. 

 Para além da sociologia, o filosofo francês Gilles Lipovétsky prontificou nas obras ‘Os 

Tempos Hipermodernos’ (2004), ‘O Luxo Eterno’ (2003) e ‘A Era do Vazio’ (1983) a densa 

ligação entre moda e modernidade, até a atualidade, criando a partir destes estudos o 

conceito de hipermodernidade, ou seja, como a nossa sociedade pós-moderna perde o 

interesse nas instituições morais, sociais e políticas ao mesmo tempo em que supervaloriza 

uma sociedade hedonista que convive com inúmeros antagonismos, plenamente 

representada pela moda118. Todavia, a obra que desejo ressaltar para este trabalho é ‘O Luxo 

Eterno’, na qual o autor estabelecerá uma espécie de “arqueologia do luxo” da qual se extrai 

a percepção de que, ao decorrer da História, este foi sendo estabelecido como símbolo de 

                                                        
116 Raymond Williams, em texto de 1981, assim define a sociologia da cultura: “dentro das categorias 

tradicionais, a sociologia da cultura é encarada como uma área ambígua. Nas listagens mais comuns de campos 

da sociologia, ela é incluída, quando isso acontece, como um dos últimos itens: não apenas depois do material 

mais consistente sobre classes, indústria e política, família ou crime, mas também como um tópico de 

variedades depois das áreas mais definidas da sociologia da religião, da educação e do conhecimento (...). A 

moderna convergência, incorporada pela sociologia contemporânea da cultura, é de fato uma tentativa de 

reelaborar, a partir de determinado conjunto de interesses, aquelas idéias gerais, sociais e sociológicas, nas 

quais foi possível conceber a comunicação, a linguagem e a arte como processos sociais marginais e periféricos 

ou, quando muito, como secundários e derivados. Uma moderna sociologia da cultura, quer em estudos que 

lhe são peculiares, quer em suas intervenções numa sociologia mais geral, preocupa-se acima de tudo em 

investigar, ativa e abertamente, a respeito dessas relações possíveis e demonstráveis. Como tal, ela não só está 

reelaborando sua própria área, como propondo novas questões e novas evidências para o trabalho geral das 

ciências sociais”. Cf. WILLIAMS, 1992, pp. 09-10. 
117 O conceito pode ser entendido da seguinte maneira, para Setton: “conceito capaz de conciliar a oposição 

aparente entre realidade exterior e as realidades individuais. Capaz de expressar o diálogo, a troca constante 

e recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. Habitus é então concebido 

como um sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de disposições estruturadas (no social) e 

estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais específicas de 

existência), constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano”. Cf. SETTON, 2002, p. 63. 
118 LIPOVÉTSKY, 2004, pp. 18-21. 
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distinção social, acentuado o desejo dos indivíduos assim como das classes sociais, o que 

acirrava a disputa por um lugar de destaque – o de desfrutar ou possuir este “luxo”. Deste, 

o maior símbolo seria a moda e a modernidade, com suas respectivas efemeridades. 

“Tudo oscila com a modernidade. Nada ilustra melhor a nova lógica que se impõe do 

que o surgimento da alta-costura”119; ou seja, as modificações promovidas pela 

modernidade capitalista geraram novos aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, 

urbanos e morais, tendo como maior exemplo o surgimento do conceito de  alta-costura – 

surgido em meados do século XIX em Paris, na França, por iniciativa do inglês Charles 

Frederick Worth. Este costureiro modificou o conceito de moda a partir do momento em 

que começou a confeccionar coleções do seu gosto que depois apresentava às senhoras da 

sociedade. Até então as clientes definiam como desejavam a roupa. Invertendo esta lógica, 

Worth passou a apresentar os modelos que sua criatividade dispunha e as clientes, por sua 

vez, escolhiam o tecido, prática que até então era simplesmente inédita: o costureiro, a partir 

deste momento, impusera o ideal de beleza e elegância; desta maneira, seu nome passa a 

agregar valor às peças por ele produzidas. 

Erma tanto de Paris quanto de Charles Worth, mas não tão distante do eixo Rio de 

Janeiro/São Paulo, podemos constatar que a cidade do Recife - PE foi um modelo desta 

modificação na região “nortista” brasileira tendo em vista que foi a primeira cidade distante 

das capitais “sulistas” a viver sob os signos da modernidade120, tomando como matriz a 

capital já mencionada e a Europa como exemplo. 

 Alguns espaços, físicos ou não, tornaram-se fundamentais para que a modernidade 

desabrochasse, tais como o porto pernambucano que era o terceiro mais importante do país 

no inicio do século XX – para além do sentido comercial, o entreposto atraía o novo: 

costumes, culturas e modas, em especial a inglesa, que cada vez mais invadiam as ruas do 

Recife através de mercadorias como também de pessoas que se deslocavam em “modernos” 

                                                        
119 Idem, 2005, p. 42. 
120 MENDONÇA, 2011, p. 193. 
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navios rumo à Europa e regressavam com as “mais incríveis novidades” no que diz respeito 

à vestimenta e à moda em geral. 

 Todavia, o “baile da modernidade”, expressão tão utilizada por Luís Carvalheira de 

Mendonça na obra ‘Recife Mascate’, apenas incita e provoca desejos de consumo fazendo 

uso de seus artifícios para conclamar a participação de “todos”: os periódicos eram 

fundamentais para manter os indivíduos informados, tanto dos acontecimentos como dos 

novos produtos, das novas fofocas e das novas tendências da moda. Com destaque para as 

revistas imlustradas, datadas primordialmente no século XIX, na cidade de Salvador121, que 

seriam as “verdadeiras amigas” femininas no inicio do século XX. 

 A Revista P’ra Você é um exemplo destas tantas revistas que circularam no Brasil. 

Criada em Fevereiro de 1930, ela era de propriedade da Empresa Diário da Manhã S.A. e 

publicava sobre moda, literatura, artes, cultura e vida social. Contou com colaboradores 

como Jorge de Lima, Álvaro Lins, Aurélio Buarque de Holanda, Josué de Castro e Mário Melo. 

Todavia, teve suas publicações suspensas em junho do mesmo ano, retornando a circular 

apenas em outubro de 1932 e cessando de vez a partir de junho de 1933. 

 

A moda das páginas para as ruas 

Um ponto importante no que se refere às revistas ilustradas é que uma parcela destas 

era voltada a um público restrito, como, por exemplo, o percentual feminino de recifenses 

que teria instrução suficiente para ler e escrever e que possuiria condições financeiras para 

seguir os conselhos ofertados pelos periódicos e para o investimento em roupas, calçados, 

aulas de piano e de tennis no Club de Boa Viagem. Aquelas que desfrutavam plenamente 

deste “baile da modernidade” eram tidas como as queridinhas da Revista P’ra Você. 

Mais do que “queridinhas”, estas pretensas beldades se transformaram em modelos 

da moda cosmopolita recifense, participando de matérias que destacavam suas vestimentas, 

                                                        
121 ABREU & BAPTISTA, 2010. 
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bem como representando todo o burburinho local criado em torno de suas imagens. Havia 

na Revista uma sintonia latente entre a coluna de fofocas e a coluna de moda e ambas 

apregoavam entre as garotas a “maneira certa” de se vestir e de se comportar – não 

obstante, a falta de congruência entre estes dois aspectos seria visto como “fatal”. 

Na imagem da página seguinte, como bem se pode ver, dá-se destaque a uma soirée 

jaune ocorrida no Club de Tennis de Bôa Viagem. Tipo de evento comum na Europa, as festas 

de cor de vestimenta padronizada, nas quais todos os participantes se vestem com uma 

única cor, simbolizam um aspecto da importação dos costumes estrangeiros para o 

cotidiano das elites recifenses em sua busca por uma adequação aos padrões de 

modernidade vigentes. No caso, a “festa do amarelo” (soirée jaune, em tradução livre, 

significa “noite amarela”) parece ter objetivado reunir as mais belas moças da cidade para 

que estas irradiassem sua destreza no salão do tênis clube e desfilassem beleza e encanto 

num evento de tamanha pompa e prestígio social. Para as mulheres recifenses, em pleno 

ano de 1930, participar de um evento deste porte significava quem sabe uma oportunidade 

para ganhar destaque entre a alta sociedade da capital pernambucana e, a partir disso, 

aspirar ao recém-implantado concurso de miss. Infelizmente, a Revista não dá maiores 

detalhes sobre o evento, não deixando claro sequer a data exata de sua realização: no 

entanto, a figuração de uma fotografia deste em primeiro plano sugere a importância que 

era dada a este tipo de acontecimento, especialmente no que diz respeito à participação 

feminina nos espaços sociais de elite. 
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Transcrição da imagem 06: SAUDADE... soirée jaune do club de tennis de bôa viagem. Diz-se que “estas 

encantadoras tennistas dão cada ‘drive’ no coração da gente...”; lá no parque do derby. Cf. Revista P’ra Você. 

Edição de 22 de fevereiro de 1930, p. 13. 

 

É também interessante que se perceba, através da legenda anterior, como a revista é 

voltada para um público feminino ao passo que carrega um discurso com caráter bastante 

masculinizado, haja vista que o comentário expresso faz um elogio às tenistas usando uma 

expressão própria do esporte, o “drive”, que é um golpe dado ao fundo da quadra no qual 

o esportista simula não alcançar a bola, ou seja, a partir desta analogia pode-se interpretar 

que, para os dizeres da legenda, a moça usaria de subterfúgios diversos para alcançar o 

coração dos rapazes. 
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As colunas de moda desta revista possuem um potencial muito grande para que 

sejam vistas como um expoente ímpar nos estudos relacionados tanto ao feminino quanto 

à sociedade de elite recifense do início do século XX. Diana Crane em “A Moda e seu Papel 

Social: classe, gênero e identidade das roupas” pondera a respeito desta importância: “a 

escolha do vestuário propicia um excelente campo para estudar como as pessoas 

interpretam determinada forma de cultura para seu próprio uso, forma essa que inclui 

normas rigorosas sobre a aparência [...]”, ou seja, a moda pode proporcionar um maravilhoso 

campo de estudos para a historiografia, campo do qual podemos extrair a percepção de que 

através da indumentária as pessoas interpretam o habitus, como já diria Bourdieu, 

adaptando-a para seu uso pessoal sem fugir da convenção social, ou ao menos tentando 

usufruir destas fronteiras simbólicas. 

Um exemplo de adaptação à moda moderna são os salutares banhos de mar, hábito 

importado das Estações D’água européias. Todavia, 1930 é o ano que inaugura a febre 

europeia pelas práticas saudáveis, como os esportes e os banhos já mencionados 

acompanhados de bronzeamento; outra febre é o pijama de praia, “tendência criada por 

Coco Chanel e sua apropriação das calças boca de sino dos marinheiros”122. Já na praia de 

boa viagem, assim como na cidade do Recife, calças ainda eram restritas a homens – 

confirmando esta tese, a revista não traz, ao menos em seu primeiro ano de circulação, 

nenhuma imagem de mulher com calças, o que afirma o não incentivo ao uso desta peça de 

roupa para as mulheres. 

É o caso das próximas imagens: nelas, as moças que desfrutam das belezas naturais 

de Olinda se encontram em trajes de banho conhecidos como “macaquinho de malha 

canelada”, usados nas praias brasileiras, juntamente com uma faixa em torno da cintura e 

uma touca da mesma malha canelada123. Com o avançar de 1930, este tipo de malha foi 

sendo substituído por lã, jérsei ou algodão, bem como a touca e a faixa, acessórios antes 

                                                        
122 FOGG, 2013, p. 257. 
123 CHATAIGNIER, 2010, p. 122. 
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indispensáveis, foram entrando em desuso. Já as listras de Coco Chanel viraram uma febre 

internacional, ganharam o apreço dos estilistas, e apareceram inclusive nas praias e páginas 

recifenses. 

 

 

Transcrição da imagem 07: “felizmente as nossas garôtas já se convenceram desta verdade essencialissíma: 

toda a elegância dos banhos de mar, consiste justamente, em não cahir n’agua... lá em Olinda... os ‘cock-tails’ 

vão passar de moda... há outros aperitivos... banho de sol é bom para accentuar o moreno da pelle, e as 

lindas ‘brunettes’124 pernambucanas não vão muito com essa história dos cavalheiros preferirem as louras”. 

Cf. Revista P’ra Você. Edição de 22 de fevereiro de 1930, p. 15. 

 

 

                                                        
124 O termo “brunette” é utilizado, em língua inglesa, para designar a mulher morena e de cabelo escuro. 
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Como já citado anteriormente, para além do discurso masculinizado, também 

podemos observar a recomendação de ir à praia para realçar o bronzeado da pele, tendo 

em vista que a preferência masculina recifense estaria em torno das morenas. Também 

podemos observar, para além das listras, o tecido xadrez nas roupas de banho – estampa 

introduzida nos espaços urbanos em 1916 pela estilista Coco Chanel125. 

 

 

Imagem 08: um dia de praia no qual os jovens pousam para a retirada de algumas fotografias 

encomendadas para a segunda edição da Revista. Cf. Revista P’ra Você. Edição de 01 de março de 1930, p. 

15. 

 

                                                        
125 CHATAIGNIER, 2010, p. 111. 
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Outra observação a ser feita é que através das imagens anteriores podemos perceber 

que modelos cronologicamente distintos como o macaquinho de malha canelada e o 

roupão de praia (indumentária que remete à década de 1920) convivem mutuamente e 

aparentemente agradam a todos os gostos femininos; outro ponto importante é que 

podemos perceber, através destas imagens, o início de uma espécie de transitoriedade das 

vestimentas, ou seja, o momento a partir do qual os estilos e moldes se modificam com 

frequência. 

 

Moda e desportes 

A partir destas constantes modificações, podemos distinguir a influência dos esportes 

na moda urbana como um assunto que também é mencionado pela revista. Todavia, 

percebemos que nas ruas houve uma adaptação dos novos trajes mais despojados aos 

favoritos dos anos 1920, tendo como “sua musa a melindrosa, mulher-menina, (...), coquete, 

com cabelos curtíssimos e as vezes untados com Brilhantina. (...) poderia manter também os 

cabelos escondidos sob o chapéu cloche ou uma boina caída de um lado só”126. Criando 

uma melindrosa desportista, a revista nos adverte: 

 

em nossos dias, as ‘sportwomen’ cuidam tanto da sua aparência quanto do 

seu jogo. (...) A meia-estação é a época propicia para incentivar o Sport, seja 

porque, fatigados dos dias cinzentos, procurem-se as festas ao ar livre, seja 

porque, pressentindo o inverno, se faça dissipação de energia e se cuide de 

aprovisionar luz e oxigênio127. 

 

 A menção a este estilo, em várias edições da revista P’ra Você, fomentou nas leitoras 

uma aceitação e, por conseguinte, um desejo. Nas primeiras edições é perceptível que o 

estilo esportivo não era bem quisto; todavia, quando avançamos em seus exemplares, o 

                                                        
126 CHATAIGNIER, 2010, p. 112. 
127 Revista P’ra Você. “Coluna de Moda”. Edição de 22 de fevereiro de 1930, p. 25. 
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periódico se apresenta com colunas que cada vez mais eram inspiradas em esportes como 

o tênis, o ciclismo, a natação, a equitação e até mesmo o Golfe. 

 Quando o assunto era moda desportista um nome se destacava nas páginas e nas 

bocas femininas de boa parte do mundo: Jean Patou; mencionado em várias colunas de 

moda, Patou inovou ao pensar um vestir projetado para o ato de se mover, com simplicidade 

e elegância. Desta maneira, as recifenses se rendiam não apenas a uma indumentária, mas 

à ideia de mobilidade e modernidade que esta gerava. 

 

 
Transcrição da imagem 09: “A influencia do sport na moda”... Molyneux: echarpe em forma de gravata, 

modelo de Jean Patou. “A moda feminina deve ao sport inumeras das suas phases praticas e commodas. A 

saia curta foi iniciada pela celebre campeã de Tennis Mile. Luzanne Lenglen, que jamais procurou alongar as 

que havia usado na infancia, considerando a falta de liberdade nos movimentos necessarios ao seu jogo. As 
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grandes modistas adoptaram a sua idéia, e as saias encurtaram para todas as horas até alcançarem exaggeros 

pouco esthéticos. Hoje o equilíbrio já se acha restabelecido. As saias longas nos dão a moda justa de 

feminilidade, emquanto as horas do sport e do ‘footing’ conservam-n’as práticas. Em nossos dias, as 

‘sportwomen’ cuidam tanto da sua aparência quanto do seu jogo. Hoje, cada sport possue a sua ‘tenue’ 

especial, e as grandes casas de Paris rivalizam-se no seu afan de apresentar conjunctos de sport cada qual mais 

pratico e elegante. Entre utras [sic], Jane Regny e Schiaparelli offerecem verdadeiros modelos de elegancia. A 

flanella ou lã cinzenta dos trajes masculinos é um dos tecidos mais em moda actualmente para capas e vestidos 

de sport, pela manhã ou em viagem. Compõem-se com ella palitots cruzados, abrigos clássicos, que são 

sempre elegantes, saias para golf e capas para praias que se usam acompanhadas de bonias ou pequenos 

chapéos flexíveis, pesponteados, com acessorios em tons vivos. É curiosa a comparação entre os conjunctos 

de sport dos nossos dias – simples, elegantes e commodos – e a pesada indumentaria que há vinte e cinco 

annos atráz fazia as delicias dos elegantes da época. Mille. Lily Alvarez inventou ultimamente uma meia curta 

de lã, que se usa sobre a de sêda, terminando em voltas sobre o sapato baixo, protegendo o pé. Miss Ellen 

Wills creou a páls usada pelas jogadoras de Tennis e que tanto se generalizou pelo seu caracter pratico. Os 

sweaters continuam sendo muito usados e embora se note um certo abuso dos tons em pastel, estes servem 

de fundo para destacar as côres vivas. Usa-se toda a classe de desenhos: listas horizontaes finas, franjas 

cortadas ou rectas, diagonaes, perpendiculares, etc... em duas ou três côres: vermelho vivo, cereja, purpura, 

azues escuros, claros e fortes, amarellos, marron, belge, cinzento e seus derivados. Em relação aos desenhos e 

côres, a variedade é infinita. Têm-se visto como novidade alguns sweaters tecidos em crochet ou em lã delgada, 

offerecendo o aspecto de uma tela fina. A primavera trará comsigo as novas sêdas ‘chemister’ de listas ou 

quadros, tão elegantes e praticas. A meia-estação é a época propicia para incentivar o sport, seja porque, 

fatigados dos dias cinzentos, procurem-se as festas ao ar livre, seja porque, pressentindo o inverno, se faça 

dissipação de energia e se cuide de aprovisionar luz e oxigênio”. Cf. Revista P’ra Você. Edição de 22 de fevereiro 

de 1930, p. 25. 

 

 

Entre a moderna e a recessiva 

 Existe um modelo de mulher recorrente nas páginas de P’ra Você. Um tipo que se 

reproduziu entre uma parcela das recifenses e que, talvez por isso, nos faça crer que algumas 

fotos são da mesma figura: a melindrosa, a moreninha fútil128 ou a garota dos Flirtes e 

Cocktails129, que “maltratavam corações masculinos”. 

 Através das imagens na revista ponderamos que, para além da modernidade que o 

ano de 1930 nos remete, também é necessário destacar a união de estilos – o moderno já 

tão mencionado da década de 1920 e o conservador vigente após a quebra da Bolsa de 

                                                        
128 Termo utilizado na segunda edição da revista. Cf. Revista P’ra Você. Edição de 01 de março de 1930. 
129 Ambas as palavras são importadas do idioma inglês e significam, em português, respectivamente “flertar” 

(paquerar) e “coquetel” (misto de bebida alcoólica, suco de frutas e gelo). 
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Valores de Nova York130 em 1929. Nas ruas, todos os estilos conviviam e estavam passiveis 

de ser fotografados: todavia, apenas as combinações “corretas” figuravam no periódico. 

Deste modo, as páginas traziam fotografias de “melindrosas modernas”, com uma 

maquiagem que empalidecia a boca vermelha e as sobrancelhas retiradas na pinça e refeitas 

a lápis; esse ideário de estilo feminino adivinha principalmente dos vigentes americanismo 

e francesismo, ou seja, da estreita relação que o Brasil possuía com os Estados Unidos e a 

França, respectivamente, importando jazz, charleston, fox-trot e estrelas do cinema como 

Clara Bow, Greta Garbo e Connie. 

Para além da maquiagem, a melindrosa se apresentava com um chapéu cloche131, 

vestidos tubulares, seios achatados e sapatilhas ou sapatinhos de salto baixo e bicos finos, 

acompanhados de luvas de qualquer tecido ou comprimento. Os vestidos noturnos com 

grandes decotes também possuíam franjas de seda ou de vidrilhos e bordados. Outro ponto 

importante a destacar é que tanto as roupas diurnas quanto as noturnas deixavam os quadris 

estreitos e camuflados – o que fazia com que as mais audaciosas dispensassem a lingerie. 

Assim, a respeito da indumentária deste período, João Braga menciona: 

 

A adesão ao aspecto tubular das roupas, fossem justas ou amplas; a cintura 

deslocada para a altura do quadril (a chamada ‘cintura baixa’ ou ‘baixo 

quadril’); as mangas, quando compridas, criando outros dois tubos; os 

achatadores de seios (para não evidenciar os seus volumes) e as cintas que 

exprimiam anulando o volume dos quadris132. 

  

Para além da melindrosa havia a mulher elegante que caminhava nas ruas recifenses, 

como menciona Gilda Chataignier: “estar na moda era ser lady, porém recatada e 

                                                        
130 O Brasil não foi tão atingido economicamente como os próprios Estados Unidos da América e a Europa; 

todavia, Paris ainda ditava grande parte dos rumos da moda mundial enquanto tentava se reerguer 

financeiramente dos danos causados pela Primeira Guerra Mundial. Houve ainda a quebra da Bolsa de Valores 

de Nova York, o que acentuou a recessão econômica e fez com que os grandes nomes parisienses elaborassem, 

à época, um estilo de moda comedido. 
131 Termo que, em língua francesa, quer dizer “sino”. 
132 BRAGA, 2007, p. 73. 
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discreta”133; ou seja, ter o estilo que remeta à nobreza sem chamar atenção ou despender 

tanto para os olhares atentos da sociedade. 

 

 
Transcrição da imagem 10: Clara Bow. “A palavra ‘flapper’ foi especialmente inventada para ella. Ainda 

ninguém esqueceu ‘Marinheiros em Terra’, ‘As Férias de Clara’, ‘Azas’, ‘Cabelo de Fogo’, ‘Garotas na Farra’, 

etc. Anita Loos, joven escriptora americana affirma-nos que os cavalheiros preferem as louras. Mas deve 

haver engano. Os cavalheiros preferem as ruivas como Clara Bow”. Cf. Revista P’ra Você. Edição de 01 de 

março de 1930, p. 31. 

 

 Por isso, as adeptas a este estilo utilizavam roupas que tinha a cintura ligeiramente 

subida assim como a saia sutilmente alongada. O tailleur de Coco Chanel, conjunto de blazer 

e saia, era muito utilizado na época, mas os que figuravam em Recife eram frequentemente 

cópias mais baratas daqueles produzidos em Paris, feitas por costureiras nacionais que há 

pouco haviam entrado em contato com tal peça de roupa. Em relação a esta moda mais 

                                                        
133 CHATAIGNIER, 2010, p. 117. 
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“sisuda”, Chataignier expõe haver “uma observação curiosa: a moda da década de 1930 não 

agradava às jovens, porque o look severo roubava a beleza da juventude”134. 

 Beleza, moda e modernidade são questões interligadas que não podem ser pensadas 

separadamente no que toca à compreensão de um contexto histórico que atribuía a este 

sentimento (de beleza) e a esta área cultural (a moda) alguns lugares de afirmação de 

desenvolvimento social e progresso cultural; acreditava-se que estes aspectos da vida 

cotidiana serviriam para confirmar a modernidade emergente e rápida que adentrava as ruas 

da maior cidade nortista de então: o Recife. Ritmos de inovação, desenvolvimento e 

modernidade que encontravam na moda um lugar de construção de identidade para a 

mulher recifense e projetava um ideário que amalgamava elementos locais e estrangeiros 

nesta composição identitária. Este capítulo foi, portanto, uma análise destas relações que 

permite traçar a intimidade entre feminino, moda e modernidade na capital pernambucana 

da década de 1930. 

  

                                                        
134 CHATAIGNIER, 2010, p. 118. 
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Transcrição da imagem 11: Ruas – verificando a lista de compras – cidade – praia. 
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RELAÇÕES ENTRE  PARTEIRAS E PARTURIENTES NO SERTÃO DO CEARÁ  

(19602000)135 
                                                                                                                                                                                         

                                                          Noélia  Alves de Sousa136 

 

A região que se transformou em campo da nossa pesquisa é denominada de Sertão 

Central do Ceará. O Sertão Central é uma divisão administrativa que compreende uma das 

regiões mais secas e mais pobres do Estado. Abrange os Municípios de Quixadá, 

Quixeramobim, Banabuiú, Choró, Ibaretama, Senador Pompeu, Pedra Branca, Mombaça, 

Piquet Carneiro, Solonópole,  Milhã e Dep. Irapuan Pinheiro. 

É preciso esclarecer que a região é dividida em dois pólos: o Sertão Central I, que 

engloba Quixadá, Quixeramobim, Banabuiú, Choro e Ibaretama; e o Sertão Central II, que 

compreende os Municípios de Senador Pompeu, Pedra Branca, Mombaça, Piquet Carneiro, 

Solonópole, Milhã e Dep. Irapuan Pinheiro. Nossa pesquisa foi centrada exclusivamente no 

Sertão Central II e teve como núcleo o Município de Senador Pompeu. 

É importante destacar a noção de que, nesta região, até praticamente a década de 

1970, grande número de mulheres ainda tinha seus filhos com a ajuda das parteiras, 

principalmente aquelas que moravam longe das sedes dos municípios. 

O corte cronológico pelo qual optamos compreende o intervalo de 1960 a 2000. 

Escolhemos este período por vários motivos: a partir da década de 1960, ocorreram grandes 

transformações no interior do Ceará, marcadas pela ascensão da cultura do algodão. Na 

região do Sertão Central, o algodão enriqueceu uma elite que vivia do cultivo e do 

beneficiamento do produto. Pelos municípios-pólo da região instalaram-se as grandes 

usinas de beneficiamento do “ouro branco”, entre estes municípios-pólo, Quixadá e Senador 

Pompeu. 

                                                        
135 Trabalho apresentado no Simpósio Temático Histórias e memórias dos sertões.  
136 Professora Adjunta do Curso de História da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão 

Central.FECLESC-UECE. noelia.as@uol.com.br 
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Este período foi marcado pela intervenção médica nas práticas de cura da população, 

derivada, entre outros motivos, da fundação da Faculdade de Medicina do Ceará, na década 

de 1940. A intensa divulgação das descobertas científicas e a maior intervenção do Estado 

por meio não só de campanhas de saúde, como também, da construção de hospitais no 

interior, ajudavam a questionar costumes de cura praticados havia gerações pelas 

comunidades sertanejas. Entre estas modificações encontrava-se o início, ainda incipiente, 

do parto no hospital e o combate da Medicina contra as parteiras tradicionais.  

Nossas fontes principais, portanto, são os depoimentos das parteiras. As parteiras 

entrevistadas foram aquelas que exerceram o ofício na região durante o período em estudo. 

Dentre estas, encontram-se tanto as que foram efetivamente parteiras leigas quanto aquelas 

treinadas nos hospitais. A comparação entre estes dois grupos será feita, inclusive, para 

tentar perceber em que medida a Medicina avançava sobre costumes há muito arraigados 

no interior destas comunidades.  

Uma das grandes preocupações do nosso trabalho era a de rastrear as intrincadas 

relações estabelecidas não só entre as parteiras e suas pacientes, como também as 

vinculações das práticas de parto populares com a “medicalização” do parto promovida pela 

Medicina erudita. Antes, porém, de abordarmos as relações conflituosas e contraditórias 

entre os médicos e as parteiras, vamos analisar as tensões que existiam entre as próprias 

parteiras. Porque, como já comentamos, não é nossa intenção transformar esta análise em 

uma defesa das parteiras e em uma acusação contra os médicos, como em uma luta do Bem 

contra o Mal. É nosso propósito perceber os conflitos entre os dois grupos, mas também 

seus vetores de aproximação e contradições internos. 

 Nas entrevistas que realizamos, observamos algumas tensões entre as parteiras, 

tensões provocadas por diferentes tipos de formação. Encontramos certos preconceitos 

entre as parteiras treinadas nos hospitais contra as parteiras leigas, principalmente em 

relação a certos costumes de parto promovidos pelas parteiras leigas:  
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Ficavam ... tudo praculá, ora... [diziam alguma coisa?] De mim... as vez  elas 

diziam assim: ah, agora o Deus do céu chegou!  Só lá. Longe, tudo 

disconfiada. Tinha delas que ia [embora] Era só eu chegar, iam embora, pois 

é outras não iam não. (D.ª T). 

 

 

Pois é, aí acontece o seguinte, as  coitada, eu acho as partera do sítio assim, 

que nunca trabalhou cum médico, elas são assim umas heroína, são muito 

corajosa, porque elas vão, tem delas que vão mesmo sem ter a menor idéia 

do que se trata, intendi, tem delas que nun sabe se o nenê ta sentado, se as 

vezes uma coisa confundi muito é bumbum com face. (D.ª S ). 

 

Nestes dois depoimentos, um exemplo claro das tensões entre os dois tipos de 

parteiras: as leigas e as treinadas. Em sua fala, D.ª T revela a existência de uma competição 

entre os dois grupos. D.ª T, treinada no hospital, portanto detendo mais conhecimentos do 

que a maioria das parteiras leigas, era muitas vezes chamada para terminar um parto que 

outra parteira não tinha conseguido fazer. A sua chegada era às vezes precedida pela ironia: 

“agora chegou Deus”.  D.ª T se orgulha de afirmar que, “quando ela, D.ª T, mandava uma 

mulher para o hospital mais próximo ela era rapidamente atendida porque se ela não deu 

jeito é porque o caso era realmente grave”.   

No discurso de D.ª S, há uma espécie de condescendência. Refere-se às parteiras leigas 

como heroínas, porque, como não haviam recebido treinamento médico, deviam ter poucos 

conhecimentos, e, mesmo assim se atreviam a partejar. É importante destacar que o 

conhecimento de certos procedimentos médicos já começava a elaborar uma hierarquização 

entre as parteiras: entre aquelas que detinham os conhecimentos e aquelas que não os 

possuíam.   

Estes depoimentos ecoam os combates travados entre os  médicos e as parteiras desde 

o século XVI, quando, por exemplo, o Parlamento de Paris legislou sobre a atividade de 

parteira. Embora reconhecida como profissão pela lei, esta subordinava a atividade ao 

controle da autoridade médica e da Igreja: 

 



 

1598 

 

Em 1560 o parlamento absolutista francês promulgou o Estatuto de Paris, 

com vistas a regulamentar a prática das parteiras parisienses e das cercanias 

da cidade. O documento tinha uma abrangência surpreendente: tratava da 

seleção, treinamento, avaliação, licenciatura e registro das parteiras; proibia  

a prática de abortos; estabelecia um  código de condutas, determinando no 

campo moral e religioso, que tipo de mulheres poderiam se beneficiar da 

atenção das parteiras, quando deveriam buscar auxílio junto aos físicos, 

cirurgiões ou parteiras de reconhecida competência.137 

 

É preciso ressaltar que este treinamento e avaliação seriam feitos pelas autoridades 

médicas, assim como o atestado de moralidade da candidata a parteira seria emitido pela 

Igreja. Percebemos assim que, além dos conhecimentos específicos necessários à profissão, 

era preciso uma conduta moral compatível com as normas da Igreja Católica. Estas 

preocupações inseriam-se na crença dos poderes constituídos, Igreja e Estado, de que as 

parteiras, sem a correta e severa fiscalização, poderiam estar praticando abortos, 

assassinatos infantis e práticas anticoncepcionais desaprovadas pela Igreja.  

Estes combates, travados entre a Medicina erudita e as práticas de parto populares são 

marcados por questões de gênero e de classe: 

 

Por sua característica basicamente relacional, a categoria gênero procura 

destacar que a construção dos perfis de comportamento feminino e 

masculino, define-se em função do outro, uma vez que constituíram-se  

social, cultura e historicamente num tempo, espaço e cultura determinados. 

Não se deve esquecer, ainda que as relações de gênero são um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças hierárquicas que 

distinguem os sexos, e são portanto uma forma primária de relações 

significativas de poder.138 

 

Nesta perspectiva, percebemos a “medicalização” do parto como um avanço da 

Medicina e do olhar masculino sobre as práticas de parto populares, que, em geral, eram  

                                                        
137 MELO, Victor Hugo de. Evolução Histórica da Obstetrícia: a marginalidade social da parteira e da 

mulher. Dissertação de Mestrado. Medicina, UFMG, Minas Gerais, 1983. mimeo. p.75.  
138 MATOS, Maria Izilda.  Gênero: Trajetórias, Impasses e Perspectivas. São Paulo, s/d., mimeo. p.12. 
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amparadas por uma visão feminina de mundo e de sociedade; esta luta dos médicos contra 

as parteiras que, no Brasil, se intensificou durante o século XIX e prosseguiu no começo do 

século XX, como podemos perceber em algumas teses da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro:  

 

Outra parteira, ao contrário da primeira, sagaz e diplomada, não vacillou em 

executar a applicação bárbara do fórceps num caso simplicíssimo de um 

parto normal, porque visava auferir largos proventos que não poderia haver 

expectação de um parto fácil, nada lhe importando o martyrio da mãe e o 

aleijão ou a morte do filho.139.  

 

É interessante perceber que, para desqualificar o trabalho das parteiras, esse médico 

utilizou-se de um argumento deveras curioso: o uso desnecessário do fórceps. Como 

comentamos no capítulo anterior, a utilização do fórceps foi uma das estratégias utilizadas 

pelos médicos para ocupar o mercado de trabalho das parteiras. E Portanto, essas lutas entre 

estes dois segmentos que começaram desde a Idade Média140 e aprofundou-se durante a 

Época Moderna estendeu-se até a atualidade: “Aí o médico perguntou quantas mulheres eu 

já tinha matado, aí eu disse que se ele já tinha matado alguma, eu nunca tinha matado 

nenhuma”. (D.ª E). 

Uma indagação deste teor já é suficiente para percebermos os embates intensos que 

ainda ocorrem  entre os médicos e as parteiras  em nossos dias. Há nesta indagação uma 

acusação de negligência criminosa, como se só pelo fato de ela não ser médica já fosse 

                                                        
139 CORDEIRO, Eugênio. O Charlatanismo em Medicina. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, Typographia  Serra Nova, 1917. P.10. 
140 “Durante a Idade Média as parteiras expandiram muito seus conhecimentos e habilidades. Sua prática incluía 

a concepção, aborto, gravidez, cuidado ao parto, ginecologia e pediatria. Por serem muitas vezes, a única 

pessoa presente quando a mãe ou criança morria, era a única pessoa autorizada a receber a confissão final ou 

realizar o batismo emergencial. Apesar disso, o cenário começou a se modificar drasticamente na época da 

Inquisição. Elas estiveram envolvidas com sérios problemas com Igreja e se tornaram especialmente vulneráveis 

para serem consideradas bruxas.”  FIGUEREDO, Adriana Lenho de. O Parto Assistido pela Enfermeira na 

Política de Humanização do Parto e do Nascimento. Dissertação de Mestrado em Tecnologia Educacional 

para Saúde. NUTES/UFRJ. Rio de Janeiro, 2001, mimeo. p.15. 

. 
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diretamente responsável pelo assassinato de mulheres. Este, aliás, foi o grande argumento 

utilizado pelos médicos na sua luta contra o ofício das parteiras; uma luta que não foi, nem 

é, uma luta monolítica, pois, nesta disputa aspectos de classe e de gênero se fizeram e se 

fazem sentir: “Você não sabe de nada. Você é uma cachimbeira (D.ª M. P) “Você pode é calar 

a boca que você não sabe é de nada. (D.ª M. P..). 

Nestes dois depoimentos, percebemos dois momentos distintos do conflito de classe 

e de gênero presentes nos embates entre a Medicina erudita e as práticas de cura populares. 

As duas declarações foram ouvidas pela mesma parteira em situações diferentes. A primeira 

era de uma auxiliar de enfermagem do Hospital. Ela desqualificou a parteira por uma 

questão de classe e de poder. Ela, embora na hierarquia de um hospital fosse uma 

personagem subalterna, se colocou acima da parteira porque estava inserida em um espaço 

de poder que não respeita a prática da Medicina popular. Portanto, ela sabia mais, ela podia 

mais, daí chamar a parteira de “cachimbeira”, um termo que, no ambiente do hospital, era 

um termo pejorativo. 

A segunda fala é a de uma médica, criticando um colega médico porque duvidou do 

diagnóstico da parteira. Neste caso, as implicações de gênero são mais fortes. As mulheres 

que são médicas sofrem uma discriminação muito grande no meio médico que, ainda hoje, 

pelo menos nas cidades menores, dificulta o ingresso das mulheres em certas áreas da 

Medicina como a cirurgia cardíaca, por exemplo. 

As mulheres são ainda estimuladas a seguirem aquelas áreas da Medicina tidas como 

eminentemente “femininas”: Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia. Portanto, ao criticar o colega 

médico e apoiar o diagnóstico da parteira, o que esta médica fez foi demonstrar que o fato 

dele ser médico e homem não o autorizava a saber mais sobre os partos do que uma mulher 

que trabalhava há mais de quarenta anos fazendo isso.  

Embora aqui percebamos, no entanto, uma clara competição ou tensão entre os 

médicos e as parteiras, em outros depoimentos, encontramos relações mais amistosas:  
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Eu não sou formada, eu sou uma cachimbeira, ele disse-Mais você é uma 

cachimbeira que serve, vamos fazer o parto, aí ele me chamou, eu tive pura 

li, assim, ele fez o parto dela, ele disse pois agora vamu pra rua no meu 

carro que você serve pra tudo. (D.ª J). 

 

Isso, antigamente fazia um parto que chama-se, vamu fazer uma versão, né 

Doutor João parece que tinha as mão assim de Deus, abençoado, que eu 

nunca vi umas mão abençoada, a pessoa que fazia uma versão daquela 

que, né, agora via ele ficar triste quando dizia, prepara o fórceps (D.ª S). 

 

Nestes dois depoimentos, se expressaram duas importantes questões sobre as relações 

estabelecidas entre os médicos e as parteiras na região em estudo. No primeiro, uma 

parteira leiga estava acompanhando uma parturiente, enquanto o médico chegava e, 

quando isso ocorreu, ela tratou de se defender, dizendo não ser parteira formada, e, apesar 

disso, o médico aceitou seus serviços. É importante destacar que, apesar de toda a 

campanha desencadeada contra as parteiras, nesta região durante o período em questão 

parece mais ou menos claro que os médicos precisavam do auxílio das parteiras.  

Nos depoimentos até agora recolhidos, transparece que esses médicos que 

trabalhavam em hospitais de pequenas localidades tinham uma relação bem próxima com 

as parteiras e parece que era comum irem atender pacientes em casa em casos de partos 

complicados. Nestas situações, muitas vezes, ao chegarem às casas das parturientes, eles se 

deparavam com a parteira que tinha sido chamada para fazer o parto e, como o depoimento 

deixa claro, utilizavam-se do trabalho auxiliar da parteira. É claro que esta relação era 

desigual e hierárquica, mas ainda assim o trabalho das parteiras não poderia ser 

completamente desconsiderado pelos médicos. 

O segundo depoimento refere-se a uma parteira treinada no hospital, elogiando as 

habilidades manuais de um médico. É preciso destacar que os médicos eram mais 

conhecidos pela utilização de instrumentos do que propriamente pelas suas habilidades 

manuais. Em uma sociedade onde o trabalho manual era o comum entre as pessoas, em que 

as mãos é que eram responsáveis pela sobrevivência - mãos que capinavam, que plantavam, 
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que colhiam, que oravam e que partejavam - ver um médico, um representante das classes 

dominantes que não precisavam das mãos para sobreviver, utilizar-se das mãos em 

detrimento dos instrumentos, era considerado quase uma manifestação do sagrado: mãos 

abençoadas, portanto.    

Aliás, é interessante perceber a contradição presente na citação seguinte sobre o uso 

das mãos e/ou do fórceps. Embora possuam o conhecimento e o poder de usar os 

instrumentos, muitos médicos se colocaram e se colocam contra o uso das “mãos de ferro”: 

 

A parteira pode aliviar a dor manualmente, através de “mil pequenas 

atenções carinhosas, sugeridas pela natureza e aperfeiçoadas  pela 

experiência”. A mão é o instrumento apropriado para qualquer 

procedimento, seja o exame vaginal, a versão externa e interna ou a rotação 

da cabeça, e as melhores mãos são as  menores, mais delicadas e ágeis. (...) 

Os protestos de Nihell, como de outras parteiras e médicos contra a 

“substituição das mãos de carne pelas mãos de ferro” não impediram a 

disseminação do fórceps (...) 141 

 

Portanto, o que observamos neste discurso é a valorização que a parteira faz desse 

médico a partir de critérios ancorados em sua realidade mais próxima: a valorização do 

trabalho manual, o desprezo e o temor pelo uso dos instrumentos, as mãos que são 

abençoadas como abençoadas eram as mãos das boas parteiras, das rezadeiras, das 

cozinheiras, das rendeiras, dos vaqueiros, ou seja, daqueles que compunham o universo de 

valores da região. 

Encontramos em nossos depoimentos, portanto, as mais variadas relações entre os 

médicos e as parteiras na região: médicos que se utilizavam das parteiras como suas 

auxiliares, médicos que desprezavam o uso dos instrumentos, médicos que acusavam 

                                                        
141 DINIZ, Carmem Simone Gril DINIZ, Simone G. Assistência ao Parto e Relações de Gênero: elementos 

para uma releitura médico-social. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Medicina da USP, São Paulo,1997. 

mimeo. p.146. 
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parteiras de serem criminosas ou de não terem conhecimento suficiente para partejar. Em 

pelo menos um caso, encontramos uma situação de perseguição de médicos contra as 

parteiras por questão de competição pelo espaço profissional: 

 

Aí mandou me chamar e disse que eu  só fazia o parto agora com ordem do, 

por escrito, eu disse: mas como é que pode Padre Alvino se chegar a mulher 

de noite (...) aí dexa que eu tinha que fazer porque né, (...) ou me pagavam 

um pouquinho, aí quando chegou ao conhecimento do médico mia fia, tava 

recebeno aquele  dinhero, que eu tinha que receber, se eles viesse ia fazer 

por mais né? (D.ª  E). 

 

D.ª E, parteira formada em Belém, retornou a sua cidade natal, Senador Pompeu, a 

convite do Padre, que era dono do hospital da cidade para trabalhar de parteira. Logo, no 

entanto, seu trabalho provocou problemas entre os médicos. Em primeiro lugar porque os 

médicos quase nunca ficavam à noite no hospital, deixando a responsabilidade dos partos 

noturnos para D.ª E.  

O que desencadeou, porém, o confronto e as desavenças entre D.ª Eunice e os médicos 

foi o fato de D.ª E, uma parteira, ser paga pelos partos que fazia. Tem sido uma constante 

ao longo do nosso trabalho perceber que, em grande parte dos hospitais públicos, ainda 

hoje, muitos partos são realizados ou pelas parteiras ou por auxiliares de enfermagem, no 

entanto, embora não tenham realizado esses partos, são os médicos que recebem por estes, 

porque são eles que podem assinar os formulários dos pagamentos: 

 

Fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren), de 

São Paulo, encontrou profissionais não qualificados fazendo partos em 70% 

das maternidades do Estado. Na maioria das vezes, eram auxiliares de 

enfermagem, mas havia casos de funcionárias da limpeza que viraram 

parteiras. (...) O SUS paga R$ 111, 43 ao médico e à enfermeira por 

nascimento. Partos feitos por atendentes e auxiliares de enfermagem 

acabam sendo pagos aos médicos. Segundo representantes do Cais do Parto 

na Bahia, os médicos costumam repassar R$ 50,00 por mês para as 

atendentes que fazem o parto no lugar deles. Em algumas clínicas 

conveniadas ao SUS, auxiliares chegam a fazer de cinco a sete partos por 
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noite 142. 

 

Como se pode observar, mesmo no Estado mais rico e desenvolvido do País, os partos 

nos hospitais estão sendo acompanhados por todo tipo de profissional, menos pelos 

médicos, embora sejam eles que recebam o pagamento pelos mesmos. Se isso ainda 

acontece em grandes capitais mesmo atualmente, imagine-se em uma cidade de 20.000 

habitantes, no Ceará, nas décadas de 1960 e 1970. No caso que estamos analisando, D.ª E 

não só estava fazendo os partos, como também estava recebendo por eles.  

Portanto D.ª E violava uma regra que aparentemente era sagrada para os médicos: ser 

remunerada por um procedimento que somente os médicos poderiam ser, com o agravante 

de receber, em geral, menor valor pela prestação do mesmo serviço. Como resultado deste 

confronto, os médicos do hospital de D.ª E decidiram que ela só poderia fazer partos com 

uma autorização por escrito dos médicos. Assim eles pretendiam manter sob controle o 

mercado profissional. Nestes termos, D.ª E só seria autorizada a fazer partos que não 

interessassem aos médicos fazer. 

D.ª Eunice se rebelou contra esta imposição e tomou uma atitude que aumentou ainda 

mais a irritação dos médicos contra ela: 

 

(...) aluguei, abri uma porta de uma casa para outra e (...) no outro dia butei 

na rádio que tinha saído do hospital nun dei satisfação a eles, tinha saído do 

hospital e ia trabalhar a domicílio e atendia qualquer hora do dia  e da noite, 

aí pronto, acabou-se tempo ruim, fui ganhar o meu dinheiro e ganhei 

dinheiro mesmo (D.ª E). 

 

 D.ª E, portanto, saiu do hospital e praticamente montou uma maternidade em sua 

casa, atendendo tanto em sua residência como na casa da parturiente. Ela nos relata que 

tinha muitas pacientes e que sustentou toda sua família com seu trabalho de parteira. 

Segundo seu depoimento, ela não trabalhava apenas como parteira, fazia os curativos, 

                                                        
142 “Faxineiras fizeram  parto em SP”. Jornal FOLHA DE SÃO PAULO. 18/09/1998, Caderno Cotidiano. p.3. 
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extraía fragmentos encontrados nos corpos das pessoas, cortava, suturava e até mesmo fazia 

partos de animais; ou seja, era parteira, era médica, era enfermeira e veterinária. 

Transformou-se em uma referência na região, entre a população mais humilde e que não 

encontrava este socorro no hospital local. 

Obviamente estas suas atividades não melhoraram suas relações com os médicos e D.ª 

E começou a ser perseguida com uma acusação comum contra as parteiras: o título de 

aborteira. É importante lembrar como, desde o período medieval, as parteiras foram 

sistematicamente acusadas, principalmente pela Igreja Católica, de praticarem o aborto. Esta 

obsessão da Igreja contra as parteiras ficou bastante clara no mais famoso manual da 

Inquisição da época: O Malleus Maleficarum ou o “Martelo das Feiticeiras” dos dominicanos 

e professores de Teologia, Kramer e Sprenger. Além de um libelo contra as mulheres de um 

modo geral, o Malleus é extremamente repetitivo no que diz respeito às parteiras: 

 

Cumpre aditar que as bruxas parteiras são as que maiores males nos trazem, 

pelo que nos contam outras bruxas penintentes: ‘Não há quem mais 

malefícios causem à Fé Católica do que as parteiras’. Pois quando não matam 

as crianças, para atenderem a outros propósitos tiram-nas do recinto em que 

se encontram, elevam-nas nos braços e oferecem-nas aos demônios.143 

 

Por vários capítulos do livro, repetem-se estas acusações de bruxaria, crimes infantis e 

outras acusações contra as parteiras. É importante ressaltar que este manual norteou a 

Inquisição Moderna na Europa, no que dizia respeito à caça às bruxas em particular. Vale 

lembrar que o trabalho das parteiras ocorria em um espaço fora do controle masculino: o 

momento do parto.  

Portanto, seguindo uma lógica histórica da perseguição contra sua categoria, D.ª E foi 

acusada de praticar o aborto: 

 

                                                        
143 KRAMER, H. e SPRENGER, J. Malleus Maleficarum- O Martelo das Feiticeiras. Rio de Janeiro, Ed. Rosa dos 

Tempos. 1991, p.156. 
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(...) e todo mundo sabia então vinham aquelas dona rica, aquelas moça rica, 

aquele povo de fora, de longe. [para fazer o aborto] não nun faço, mais de 

qualquer manera o povo pegaro na boca que eu fazia. Aí me butaro que eu 

fazia, mais que pra matar eu num matava num, que eu num mato nem coisa 

nenhuma, vali uma criança. (D.ª E). 

 

D.ª E negou veementemente que praticasse o aborto, no entanto, como ela mesma 

relatou, todos na cidade de Senador Pompeu e arredores desconfiavam e a acusavam de 

fazer abortos. Boatos provavelmente provocados por três fatores. Segundo D.ª E, ela 

acreditava  que os boatos tenham surgido porque fazia curetagem nas mulheres que 

chegavam sangrando em sua casa, isto é com o aborto já em andamento. Pode ser que ela 

não provocasse o aborto diretamente, mas o fato de realizar a curetagem gerava duas 

questões ligadas ao aborto provocado: para as mulheres que queriam abortar, bastava saber 

como iniciar o aborto que depois do resto ela cuidava e para a população não havia muita 

diferença entre fazer um aborto e realizar a curetagem.   

Ao sair do hospital e abrir uma “maternidade” em casa, D.ª E comprou uma briga não 

só com os médicos, mas também com o Padre que era dono do hospital. Então, obviamente, 

havia o maior interesse tanto dos médicos quanto do padre em não só destruir sua imagem 

diante da comunidade, como, principalmente, impedir que ela exercesse seu ofício. E, para 

atingir estes objetivos, não se furtaram de acusá-la de prática do aborto, que, se 

comprovada, impediria D.ª E de continuar atendendo em domicílio.  

A terceira questão ajuda a esclarecer os motivos da suspeita de prática de aborto: D.ª 

E recebia pensionistas em sua casa, pensionistas que vinham de todo o Ceará para terem 

seus filhos longe de suas famílias e de suas localidades: 

 

Que eu criei um horror de criança alheia, pra não fazerem isso [aborto], em 

setenta era uma seca muito grande e eu fiquei aqui com três moças, que era 

uma de Tauá, uma de Juazeiro do Norte e outra de Acopiara. Ficaro todas as 

três pra, pra fazer o aborto, o pai dano dinheiro, gastano, eu não senhor, eu 

fico com as menina aqui quando elas ganhar se nun quizere dão, mas pra ter, 

mas pra mim matar não, nossa senhora me defenda. (D.ª E). 
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Como se lê no próprio relato de D.ª E, ela  recebia moças de todo o interior do Estado, 

mulheres que vinham abortar escondidas da família ou de suas comunidades e, segundo 

seu depoimento, ela não fazia o aborto, mas recebia as moças como pensionistas, ficava 

com elas durante a gravidez, fazia o parto, cuidava no resguardo e às vezes providenciava 

quem ficasse com a criança. Ela afirma que criou vários filhos de outras mulheres, inclusive 

o de uma prostituta da cidade.    

Vale sublinhar aqui o importante papel social desempenhado por D.ª E. Em uma época 

e em uma região em que ter um filho solteira ainda podia “desgraçar” as vidas de muitas 

moças, principalmente as de famílias mais abastadas, ter um local onde essas mulheres 

pudessem se refugiar para terem seus bebês com alguns cuidados e depois providenciar 

sua adoção seria vital para elas e suas famílias. Isso sem considerar sua importância para as 

moças mais humildes- que tentavam o aborto utilizando-se de “garrafadas”, de remédios 

ou de instrumentos perfurantes- que podiam contar com a eficiência de D.ª E para a 

realização de uma curetagem segura e discreta. Esta parteira desempenhava então um papel 

que ia além de seu ofício, o de partejar, pois também estabelecia relações que se 

configuravam em ações solidárias com mulheres que precisavam de apoio e de socorro e 

não de acusações e recriminações. 

Podemos observar que o ofício das parteiras envolvia não só questões de reprodução 

e sexualidade, mas também o de segredos, de pecados escondidos, de mistérios e de 

assuntos interditos. Talvez por conta destas características, o ato de partejar fosse quase 

sempre exercido por mulheres mais velhas e, sobretudo, mulheres casadas ou viúvas. 

Embora tenhamos encontrado várias parteiras que se iniciaram na profissão  muito jovens, 

praticamente  todas quando começaram eram mulheres casadas ou viúvas, com única 

exceção, D.ª M P: 
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Era solteira. O povo fazia era mangar, achava que era uma coisa demais, ai 

eu digo demais é a pessoa roubar e fazer uma maldade, mas eu estou 

fazendo é o meu dever. Dizia que aquilo não era trabalho para moça, o 

serviço de parteira não era de moça. Pode dizer que não sou moça que eu 

não tenho nada a ver, eu não estou fazendo nada para ninguém eu estou 

fazendo para Deus, mas também eu não cobrava nada, mim perguntava 

quanto era eu dizia quem mim paga é Deus. (D.ª  M P). 

 

É necessário esclarecer acerca de alguns conceitos utilizados no Ceará, no período 

estudado. Nesse Estado, costumava chamar-se de “moça” as mulheres solteiras tidas como 

virgens pela comunidade. O termo moça aqui não significava juventude e sim o estatuto da 

virgindade, tanto que as solteironas eram conhecidas como “moças velhas”. Por esse motivo 

foi um escândalo quando D.ª  M P começou a partejar. Por isso também que o povo 

começou a dizer que ela não era mais moça. Acusar uma mulher de não ser mais virgem, 

era muito grave no sertão do Ceará, porque atingia a honra não só das moças como da 

família:  

 

A violência faz parte, aí da própria afirmação de um certo código de 

moralidade, da própria afirmação de uma ordem social regida pelos 

homens, que têm entre seus deveres a proteção das mulheres, a defesa 

da honra destas, pois a honra feminina é a base da honra da própria 

família e dos homens que a elas se ligam.144 

 

Como o autor menciona, a honra das mulheres era diretamente ligada à honra dos 

homens de sua família. Como a honra das mulheres estava vinculada à sua conduta sexual, 

a manutenção da virgindade em uma moça solteira era elemento fundamental da 

manutenção de sua respeitabilidade no seio da comunidade e da família. Apesar, porém, de 

toda esta carga de preconceitos acerca de sua condição de “ser ou não ser mais uma moça”, 

porque partejava, D.ª  M P ignorou o “falatório do povo” e seguiu adiante no seu ofício. 

                                                        
144 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. “Quem é Froxo Não se Mete”: Violência e Masculinidade 

como Elementos Constitutivos da Imagem do Nordestino. In Projeto História-Revista do Programa de 

Pós-Graduação de História da PUC/SP. São Paulo, Novembro/1999. N. 19  p. 183. 
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Ela afirmou que assim procedeu porque tinha que cumprir o seu dever, ou seja, o de 

ajudar as mulheres a parir. O que pode se descortinar aqui, entretanto, é o tamanho do 

prestígio das parteiras no seio da comunidade. Apesar de todos os preconceitos envolvendo 

sua condição de virgem, D.ª M continuou a partejar, adquiriu respeitabilidade dentro da 

comunidade por seus bons serviços prestados, isso apesar de ter violado um dos códigos 

morais mais rígidos da comunidade: o de interditar as questões referentes à sexualidade, 

reprodução e parto às mulheres que eram virgens.   

No sertão do Ceará do período, nenhuma conversa envolvendo relações sexuais, 

gravidez, parto, resguardo, doenças femininas era compartilhada por mulheres tidas como 

donzelas, que estas não eram conversas para “moças”. Também por estas razões as moças 

não eram autorizadas a assistir aos partos, mesmo os de mulheres de sua família: 

 

Casada, Deus me livre, eu nunca quis uma moça perto de mim. Porque nem 

todo mundo tem capacidade de ver e ter aquele segredo profissional, porque 

o segredo eu acho que é a melhor coisa que tem, quem trabalha dentro da 

saúde é ter o segredo profissional, que nem todo mundo tem essa 

capacidade de ver aonde ver e dexar. (...) porque iam contar umas pras outras, 

ah, mulher fulana é assim. (D.ª S). 

 

Como se lê, nem mesmo a parteira achava correto as donzelas assistirem aos partos. 

Segundo esta parteira, as “moças” sairiam contando para as outras o que tinham visto na 

hora do parto. Não preservariam a privacidade e o pudor da parturiente, expondo detalhes 

do que havia ocorrido durante o trabalho de parto.  

Esta opinião era compartilhada por várias parteiras, e talvez elas tivessem alguma razão 

porque, diante de conhecimentos que eram tabus, é claro que aqueles que tivessem acesso 

a eles não iam querer guardar para si informações consideradas “preciosas”. É mais ou 

menos lógico imaginar que moças mantidas na ignorância de aspectos vitais da existência, 

uma vez de posse de alguns desses conhecimentos compartilhariam os mesmos com suas 

amigas mais próximas, inclusive por uma questão de status e poder no grupo.   
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Esta interdição é tão forte que, mesmo atualmente, quando realizávamos nossas 

entrevistas, uma velha parteira voltou-se para nós e disse:  “muié, se você for uma moça 

você me diga”, querendo certificar-se de poder revelar “segredos” permitidos apenas para 

as não virgens. Assim, em outra ocasião, uma outra parteira expulsou um neto pré-

adolescente da sala porque nós estávamos tendo uma “conversa para mulheres”. 

 Esta interdição de donzelas ao ofício de parteiras só era contornada quando se tratava 

de parteiras treinadas:  

 

Era mulher casada, mas as que fosse formada pudia ser moça, pudia ser que 

fosse, pudia ser criança de treze ano. As formada  pudia ser mocinha de treze 

ano que tinha no hospital lá do Crato. (D.ª J). 

 

Pela afirmação da parteira, até mesmo meninas de 13 anos podiam ser treinadas para 

serem parteiras. O espaço do hospital se revestia de tanto poder que liberava as pessoas 

das proibições que a comunidade costumava elaborar. Como tinham sido treinadas no 

hospital, isto é, ungidas por um poder maior, não havia problema em serem moças. No 

entanto, segundo o depoimento da mesma parteira, entre as “cachimbeiras”, os velhos 

costumes se mantinham: só partejavam as mulheres casadas e viúvas.  
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