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APRESENTAÇÃO 
 
 
A oitava edição do Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, que 
ocorre anualmente, desde o ano de 2011, no Centro de Ensino Superior do 
Seridó (CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 
Caicó/RN, evidencia o caráter consolidado do evento que tem por objetivo 
reunir professores e alunos de graduação e pós-graduação dedicados aos 
estudos em História Cultural. Esta área específica do conhecimento 
histórico, caracteriza-se por forte caráter interdisciplinar, o que favorece a 
diversificação das interfaces da presente proposta. 
 
O evento demonstra potencial no que tange a dar visibilidade às novas 
demandas da História, a partir de novos objetos de investigação bem como 
incentivar pontes entre a pesquisa científica e a Educação como setor de 
aplicação. Assim sendo, o presente evento também objetiva promover 
debates nessa edição sobre as identidades, diversidades, fronteiras e 
sensibilidades, envolvendo a construção de conhecimentos a partir de 
abordagens ao feminismo, identidades, diversidades, criminalidades, 
fronteiras e ensino. Atuando, dessa maneira, como espaço de integração 
entre discentes e profissionais da área de História e ciências correlatas no 
Brasil. 
 
Com a temática geral Sertões: Identidades, Diversidades, Fronteiras, o VIII 
Colóquio História Cultural e Sensibilidades promoverá a integração entre as 
pesquisas importantes encaminhadas na área de História Cultural e suas 
conexões com áreas como à educação, a sociologia, a antropologia sem 
perder de vista o compromisso social de todas as associações científicas e 
tecnológicas públicas em desenvolvimento no país. Nessa edição, a 
programação conta com importantes nomes da História cultural e suas 
conexões com às temáticas de Identidades, Diversidades, Fronteiras. 
 

Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade 
Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima 

Coordenadoras do Evento 
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SOBRE A IDENTIDADE VISUAL DO VIII COLÓQUIO NACIONAL 
DE HISTÓRIA CULTURAL E SENSIBILIDADES 
 
  
O artista plástico Francisco de Assis Marinho – o “Chiquinho” – chegou aos 
sertões do Seridó potiguar aos cinco anos de idade, após peregrinar com a 
sua família, a pé, pelos 95 km que separam Cubati-PB e São João do Sabugi-
RN, lugar que o adotou como filho. Filho de Walfredo Marinho e Luzia Jacinto 
de Medeiros, Assis começou a pintar nas calçadas sabugienses com 
pedaços de carvão e giz, inspirado pela arte do seu pai, que era santeiro e 
sanfoneiro. Sem frequentar escola de belas artes, fixou-se em Natal no ano 
de 1969, onde se foi aprimorando no conhecimento das formas e na 
combinação das cores, a partir do contato com os artistas da capital norte-
rio-grandense. 
 
Desenvolveu técnicas de pintura com óleo, cera e aquarela, realizando 
exposições individuais e coletivas, ganhando prêmios e menções honrosas, 
após enfeitar com as suas criações as paredes de residências, empresas e 
espaços públicos, sempre oscilando entre temáticas sertanejas e 
litorâneas. Seu talento ficou expresso de modo espontâneo, mostrando-se 
inicialmente nas vielas e oitões de um lugar seridoense, com os materiais do 
descarte sendo vertidos em contornos criativos, vindo a resultar numa 
profusão de traços e luzes transbordando pelas suas mãos, inundando os 
olhos sensíveis à arte que funde sensibilidades paraibanas e potiguares. 
 
 A imagem escolhida para ilustrar o VIII Colóquio Nacional de História 
Cultural e Sensibilidades é de painel em cera executado nos anos 1980, 
numa das paredes do Campus da UFRN em Caicó: a cena apresenta 
trabalhadores e crianças caminhantes, uns com as suas ferramentas de 
trabalho, outros com os seus brinquedos, no bege-marrom do chão 
sertanejo e no verde claro-escuro da caatinga. 
 
  
 

Prof. Ms. João Quintino de Medeiros Filho 
Professor da UFRN - CERES - Campus de Caicó 

 
  
 
  
 
Fontes: potiguarte.blogspot.com.br;  papocultura.com.br; memória 
particular. 
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PROGRAMAÇÃO 
 
06 de novembro de 2018, terça-feira 
  
08:00h às 18:00h - Credenciamento 
Local: Laboratório de Ensino de História e Educação Patrimonial (LENHEP) 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  
19:30h - Solenidade de Abertura 
Prof.ª Dr.ª Ângela de Paiva Cruz – Reitora da UFRN 
Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima F. de M. Ximenes – Pró-Reitora de Extensão da 
UFRN 
Prof. Dr. Jorge Tarcísio da Rocha Falcão – Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN 
Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento – Pró-Reitor de Pós-Graduação 
da UFRN 
Prof.ª Dr.ª Sandra Kelly de Araújo Alves – Diretora do CERES/UFRN 
Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva - Chefe do 
Departamento de História do CERES 
Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade - Coordenadora Geral do Evento 
Prof.ª Dr.ª Jailma Maria de Lima- Coordenadora Adjunta do Evento 
Assis Marinho - Artista homenageado 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
  
20:00h às 22:00h - Conferência Magna 
Parte da História: uma blogueira e perseguições que desconhecem 
fronteiras 
Conferencista: Prof.ª Dr.ª Lola Aronovich- DELET/UFC - Currículo Lattes 
Mediador: Profª. Dr.ª Jailma Maria de Lima - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
    
07 de novembro de 2018, quarta-feira 
  
07:30 às 09:30h - Mesa redonda [evento ligado à II Jornada de História dos 
Sertões] 
História Criminalidade e Justiça nos sertões oitocentistas 
Expositores: Prof. Dr. Ubirathan Rogerio Soares - DHC/CERES/UFRN 
Prof. Dr. Francisco Linhares Fonteles Neto - DEHIS/UERN 
Prof. Dr. Tiago da Silva Cesar - DEHIS/UNICAP 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Vanessa Spinosa - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
09:45h às 10h45h - Mesa redonda 
Gênero, colonialidade e interseccionalidade 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Ana Maria Veiga - DEHIS/UFPB 
Prof.ª Dr.ª Ivonildes da Silva Fonseca - Departamento de Educação/UEPB 
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Mediador: Prof. Dr. Evandro dos Santos - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  
19:00h às 19h30h - Programação Cultural 
  
19:30h às 22:00h - Mesa redonda  
Ensino de história e diversidade 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Juciene Ricarte Cardoso - UAH/UFCG 
Prof. Ms.Cléryston Rafael Wanderlei de Medeiros - DHC/CERES/UFRN 
Prof. Dr. Carlos Torcato - DHC-UERN 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Larissa Riberti - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
19:30h às 22:00h - Palestra [evento ligado à II Jornada de História dos 
Sertões] 
Sertão: entre o fato e a fábula 
Palestrante: Prof.ª Dr.ª Kênia Rios - UFC 
Mediador: Prof. Dr. Joel Carlos de Souza Andrade - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório da Pós-Graduação - CERES/UFRN 
    
08 de novembro de 2018, quinta-feira 
  
07:30 às 09:30h - Mesa redonda  
Étnico-racialidades e genocídios 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Garcia - DEDUC/CERES/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Cláudia Cristina do Lago Borges - DEHIS/UFPB 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Juciene Batista Félix Andrade - DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
09:45h às 10h45h - Mesa redonda 
Fronteiras e etnicidade no Mundo Antigo 
Expositores: Prof.ª Dr.ª Lyvia Vasconcelos -DEH/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Priscilla Gontijo Leite - DEHIS/UFPB 
Prof.ª Dr.ª Airan Borges de Oliveira - DHC/CERES/UFRN 
Mediadora: Prof.ª Dr.ª Paula Rejane Fernandes DCSH/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES/UFRN 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
  
19:00h às 19h30h - Lançamento de livros 
Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 
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19:30h às 22:00h - Palestra [evento ligado à II Jornada de História dos 
Sertões] 
Sistemas construtivos relacionados a construções não oficiais no sertão 
nordestino 
Palestrante: Prof. Dr. Roberto Airon Silva - DEH UFRN 
Mediador: Prof. Dr. Abrahão Sanderson Nunes Fernandes da Silva - 
DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório da Pós-Graduação - CERES/UFRN 
  
19:30h às 22:00h - Mesa redonda 
Povos Ciganos: memórias e resistências 
Expositores: Prof. Dr. Lourival Andrade Júnior - DHC/CERES/UFRN 
Prof.ª Dr.ª Maria Patrícia Lopes Goldfarb - DCSC-UFPB 
Prof. Dr. Flávio José de Oliveira Silva - DEPED-UnP 
Mediador: Prof. Dr. Helder Alexandre Medeiros de Macedo - 
DHC/CERES/UFRN 
Local: Anfiteatro do CERES-UFRN 
   
09 de novembro de 2018, sexta-feira 
  
08:00 às 10:30h - Conferência de Encerramento 
Questões socialmente controversas, passados vivos e educação em temas 
sensíveis: das implicações da vida com o saber 
Conferencista: Prof. Dr. Fernando Seffner – PPGE/UFRGS - Currículo Lattes 
Mediador: Prof. Dr. Evandro dos Santos - DHC/CERES/UFRN 
Local: Auditório do CERES/UFRN 
  
13:30h às 17:30h - Simpósios Temáticos 
Local: Salas de Aula dos Blocos A, B e D 
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SIMPÓSIO 01 

SERTÕES: NARRATIVAS E FRONTEIRAS 

 
A BOLSA DE MANDINGA E SEUS ADEPTOS NA CAPITANIA 
DO RIO GRANDE: O CASO DOS ÍNDIOS JOSÉ RODRIGUES 

MONTEIRO E MANUEL PEDRO (1755-1762) 
 

Alan Abel Cavalcante Paiva 
alanabelcavalcantepaiva@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

O continente americano foi marcado por se constituir em um particular 

cenário de hibridismos e miscigenações no período moderno. Como ressalta o 

historiador Ronaldo Vainfas1, em termos de religião, costumes, vida material, 

gentes e dimensões geográficas, a América possuía profundas diferenças, se 

comparada a outras partes do mundo. Nesse sentido, durante todo o 

processo de expansão marítima, o cotidiano colonial foi responsável por 

apresentar adeptos de novos tipos de crenças, como é o caso dos 

mandingueiros, indivíduos que portavam bolsas de mandinga. 

No dicionário de Raphael Bluteau o termo “mandinga” é descrito como 

 
Reyno, & povoação de Africa, nas terras dos Negros de Guiné, ao longo 
do rio Gambea, entre o Reyno de Tombotu ao Norte, & o de Malagueta 
ao Sul. [...] os negros de Mandinga fão grandes feiticeiros, & hum feu 
facerdote principal foy tão celebre na arte Magica, que enfinou ao Rey 
de Bena a invocar os demonios, & a ufar do feu poder infernal contra 
os feus inimigos. Parece que defte, & outros feiticeiros de Mandinga 
tomàrão o nome húas bolfas, que trazem algús negros, com que fe 
fazem impenetraveis às eflocadas, como fe tem experimentado nefta 
Corte, & nefte Reyno de Portugal em varias occafiões2. 
 

Com base nas definições apresentadas por Bluteau, pode-se 

compreender que mandinga era uma etnia africana que fazia uso de amuletos 

mágicos, como é o caso das referidas bolsas. “Interessante notar que a 

                                                           
1 VAINFAS, Ronaldo. A Contra-Reforma e o além-mar. In:_____.Trópico dos Pecados: moral, 
sexualidade e Inquisição no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
2 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... 
Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712 - 1728. 8 v. p. 286 
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historiografia não aponta a vinda dos povos mandingas para o Brasil, mas os 

mandingueiros, que seria uma alusão a tais povos, aparecem muito no 

contexto colonial, sempre associados à heterodoxia da religiosidade colonial3”.  

Originalmente saquinhos pequenos de caráter islamizado, às bolsas de 

mandinga encontradas no contexto da América portuguesa passaram por 

diversas transformações. De modo geral, elas continuaram a ser utilizadas 

penduradas no pescoço, porém, elas aumentaram um pouco de tamanho. Além 

disso, ao invés de conter em seu interior apenas elementos islâmicos, como, 

por exemplo, trechos do alcorão, seu conteúdo se diversificou e passou a ter 

trechos da bíblia, partículas de hóstias, até mesmo olhos de gato, pedaços de 

ossos, sangue e outras coisas poderiam ser encontradas dentro delas. 

A ideia de proteção ao portador também continuou a existir. Acreditava-

se que elas simbolizavam a proteção contra ataques físicos e também 

espirituais, proporcionando ao indivíduo que as usasse um “corpo fechado”. 

Nesse sentido, como ressalta Daniela Calainho Buono4, em uma sociedade em 

que a medicina era ainda pouco desenvolvida, os mais simples conhecimentos, 

fundamentados em um intenso misticismo, serviam como explicação para 

diagnosticar doenças e sintomas, assim como os remédios que pudessem os 

prevenir ou curar. 

Segundo Laura de Mello e Souza5, esse objeto simbólico era carregado 

de um intenso misticismo, e conseguiu unir aspectos da religião católica com 

elementos de matriz africana, assim como traços da cultura indígena, além 

de corresponder à forma mais tipicamente colonial de feitiçaria. “No princípio 

da Idade Moderna, os teólogos católicos e protestantes eram hostis à magia 

popular, feitiçaria, sortilégios, uso de amuletos e contra-bruxaria. Alguns 

continuaram condenando os usos destas práticas até o século XVIII.”6 

                                                           
3 SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço Atlântico: século XVIII., 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Cap. 1. p. 88 
4 CALAINHO, Daniela. Metrópole das mandingas: Religiosidade negra e Inquisição portuguesa 
no Antigo Regime. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. p.80 
5 SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a terra de Santa Cruz. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1986. p.  210-211 
6 Ibid, SANTOS, Vanicléia Silva. p. 50 
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Por ser categorizada como um tipo de feitiçaria e um sacrilégio, aos 

olhos da Igreja, os indivíduos que fossem vistos portando estes objeto 

poderiam ser considerados hereges, consequentemente, seriam alvos de 

denúncias ao Tribunal do Santo Ofício.Dentre os denunciados por essas 

práticas, destacam-se os indígenas Manuel Pedro e José Rodrigues Monteiro, 

moradores da Capitania do Rio Grande, que foram denunciados à Inquisição 

por, supostamente, possuírem uma bolsa de mandinga. O objetivo deste 

trabalho será analisar essas denúncias, interpretar os discursos presentes 

nelas e contextualizar historicamente o lugar desses indivíduos dentro 

daquela sociedade. 

 

PROCESSOS DE RECEPÇÃO E TRADUÇÃO 

 

O primeiro caso selecionado diz respeito a uma confissão do índio José 

Rodrigues Monteiro, homem solteiro, morador na aldeia do Mipibu, filho de 

Francisco de Lima. Sua confissão foi registrada em 4 de fevereiro de 1755 na 

cidade de Natal, Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. Com base no 

documento, o dito índio, quando fora se confessar junto ao padre Fidélis de 

Partana, superior do dito aldeamento, teve seu pedido recusado por ele, 

recebendo a orientação deste para que primeiro fosse depor perante Manoel 

Correia Gomes, vigário do Rio Grande, por aquele portar uma bolsa de 

mandinga. 

No que se refere ao Mipibu, localidade onde José Rodrigues morava, de 

acordo com Fátima Martins Lopes “é somente em 1736 que a aldeia de Mipibu 

torna-se Missão com a presença fixa de missionários capuchinhos e uma nova 

demarcação de terras, instalando a Missão no local de São José de Mipibu 

atual7”. 

                                                           
7 LOPES, Fátima Martins Lopes. Colonização e Resistência. In:_____.Índios, colonos e 
missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte. Natal: Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Norte, 1998. Cap.5. p. 356.  
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Segundo Maria Celestino de Almeida8, essas aldeias eram vistas, até 

pouco tempo, pela historiografia, apenas do ponto vista do colonizador. Como 

consequência, eram entendidas, simplesmente, como espaços de dominação 

sobre os índios, que durante o processo de submissão eram inseridos na 

cultura do colonizador, deixando de ocupar o papel de protagonistas de sua 

própria história, ao passo em que se tornavam agentes passivos desta. O 

caso de José Rodrigues tem papel fundamental na desconstrução dessa visão. 

De acordo com o documento, José Rodrigues relatou perante o vigário, 

para desencargo de sua consciência, que “tomava mandinga para ser valente 

e não lhe entrar no corpo ferro nem chumbo e que para isso tomava sangue 

de seu corpo da banda esquerda, com o qual passava escrito ao demônio 

entregando-lhe o seu sangue9” . Ainda segundo o relato de José Rodrigues, 

Antônio Ferreira, homem solteiro, morador no lugar de São José da freguesia 

ou paragem do Rio do Peixe do bispado de Pernambuco, lhe havia entregado a 

dita bolsa e ensinado essa prática e, posteriormente, aquele vendeu a bolsa 

para um moço do Jaguaribe10, cujo nome não é mencionado no documento, 

pelo valor de dois mil réis. 

As informações que podem ser analisadas nesse relato são, 

inicialmente, a recusa do padre Fidélis de Partana em receber a confissão de 

José Rodrigues, optando apenas pela orientação do indígena a se dirigir 

perante o Vigário. Pode-se supor que as práticas manifestadas pelo índio já 

eram conhecidas por outras pessoas, inclusive pelo dito padre. Algumas das 

hipóteses que podem ser levantadas são, primeiramente, a de que, devido ao 

fato de ele ser índio e, possivelmente, ser um cristão neófito, ou seja, que 

fora recentemente convertido à fé católica, poderia haver uma maior 

“tolerância” com relação a seus crimes, visto que ele poderia ser considerado 

                                                           
8 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2010.  p. 71 
9 ANTT, IL, Promotor, fl. 60 [ grifos meus] 
10 Existia um pequeno afluente do rio Potengi, na capitania do Rio Grande, com esse nome, 
mas também existe o rio Jaguaribe na capitania do Ceará. Infelizmente não se tem certeza 
a qual das localidades se faz referência. 
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um indivíduo ainda “ignorante”. Além disso, de acordo com Luís Rafael Araújo 

Corrêa, 

 

Não podemos esquecer que as dificuldades inerentes ao esforço de 
evangelização e o duplo processo de tradução-recepção característico 
do trabalho de conversão levado a cabo pelos missionários, fizeram 
com que muitas das faltas e desvios da fé cometidos por índios fossem 
relevados, havendo, então, maior condescendência para com eles. [...] 
convém salientar também que os próprios missionários, assim como 
os colonos que eram servidos por índios escravos ou aldeados, 
evitavam denunciar os indígenas, já que a interferência do Santo Ofício 
poderia afetar a autoridade daqueles  em relação aos nativos11. 

 

Dessa forma, relacionando com o referido caso do índio José Rodrigues, 

a Igreja estaria falhando com a sua principal função, no caso, a orientação e 

inserção na fé, de seus fiéis na vida e nos preceitos cristãos. Outro ponto a 

ser destacado é que, possivelmente, o padre Fidélis de Partana era servido 

pela força de trabalho deste indígena, por isso, optou por não o denunciar, 

preferindo apenas orientá-lo a apenas se confessar ao Vigário. 

A segunda hipótese que pode ser levantada é a de que o índio José 

Rodrigues detinha laços, fossem eles de amizade ou solidariedade, com 

capitães, padres, camarários, enfim, pessoas que fossem influentes dentro 

daquela sociedade. Dessa forma, poderia existir uma relação de cumplicidade 

e caso o dito índio fosse interrogado pelo Santo Ofício, este poderia listar 

outros nomes, além do de Antônio Ferreira, de pessoas que pudessem estar 

envolvidas de alguma forma com práticas desviantes. É importante ressaltar 

que essa era uma das principais estratégias da Inquisição. 

É importante notar que o índio José Rodrigues afirmou que tanto a bolsa 

quanto as práticas mencionadas por ele lhe foram ensinadas por um homem 

chamado Antônio Ferreira, o que pode sustentar a hipótese de cumplicidade, 

mencionada anteriormente. Além disso, as ausências podem dizer muito, visto 

que ele não mencionou o nome do indivíduo para o qual vendeu o referido objeto, 

apenas revelou que a venda ocorreu no Jaguaribe e que o valor pelo qual a 

bolsa foi vendida foi de dois mil réis. Dessa forma, pode-se questionar também 

                                                           
11 CORREA, Luís Rafael Araújo. Feitiço Caboclo: um índio mandingueiro condenado pela 
Inquisição. 2018., p.347-348 [grifos meus] 
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a respeito de qual era o vínculo existente entre ele e esse moço, pois, ao 

afirmar que não se lembrava de seu nome, José Rodrigues estaria o 

protegendo de uma investigação da Inquisição. Por fim, é interessante 

perceber que esse indígena circulava bastante, assim como se relacionava 

com muitas pessoas, de diferentes localidades. 

O índio José Rodrigues Monteiro aparece novamente nos documentos 

inquisitoriais. Desta vez, o caso encontra-se na forma de um sumário de 

culpas12. Esse sumário trata de uma nova denúncia contra o índio José 

Rodrigues, envolvendo também o porte de uma bolsa de mandinga. Essa 

denúncia já havia sido trabalhada pelo antropólogo Luiz Mott13 e pela 

historiadora Fátima Martins Lopes14. Por meio deste documento, registrado 

entre os anos de 1760 a 1762, outros detalhes são revelados a respeito das 

práticas cometidas pelo acusado e também das relações existentes entre ele 

e as testemunhas do caso. 

No sumário consta que José Rodrigues foi preso, depois de ter furtado, 

no Jundiaí, algumas partículas de hóstias, e depois foi enviado para uma cadeia 

da Vila de Recife, e, após ordens de oficiais do Santo Ofício, do Tribunal de 

Lisboa, solicitou-se que ele fosse solto da cadeia em que se encontrava preso. 

Um dos principais motivos que influenciaram nas ordens de soltura do acusado 

foi um fato já bastante mencionado: ele era um indígena.Consta na fonte que 

devido “[à] qualidade e ignorância do delinquente, como um índio, tudo 

concorrem a favorecê-lo, não permitindo a boa reta e igual administração da 

justiça que sem delito provado, ou em graves indícios, sejam castigados 

aqueles a quem se imputam os crimes”15  

Além disso, desconsiderando o fato de José Rodrigues ser um índio, 

possivelmente, recém-inserido nos valores cristãos, o crime pelo qual ele 

estava sendo acusado, não possuía provas suficientes para que o 

                                                           
12 Consistia em um documento que apurava as culpas de um indivíduo, com base em relatos 
de testemunhas, e decidia se uma investigação deveria prosseguir ou não. 
13 MOTT, Luiz. A Inquisição no Rio Grande do Norte. Natal (Poti), 13 - 7 - 1986 
14 LOPES, Fátima Martins Lopes. Em nome da liberdade: As vilas de índios do Rio Grande do 
Norte sob o Diretório Pombalino no século XVIII. 2005. Tese (Doutorado em História) - 
Universidade Federal de Pernambuco. 699 f. 
15 ANTT, IL, Promotor 125, Liv. 315, f.386 
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mantivessem preso, visto que não havia consenso, por parte dos inquisidores, 

se hóstias, encontradas dentro da bolsa portada por ele, eram consagradas 

ou não. 

Consta também, neste sumário, que quatro testemunhas foram 

convidadas a depor sobre este caso. Dentre essas testemunhas estavam: o 

reverendo padre coadjutor João Tavares da Fonseca, morador de Jundiaí, cuja 

idade não é mencionada; o reverendo padre Manoel Cardoso de Andrade, 

sacerdote do hábito de São Pedro, morador também em Jundiaí, de idade de 

67 anos; Amaro Gomes de Figueiredo, homem casado, soldado de Infantaria, 

de idade de 56 anos, cuja localidade onde residia não é citada; e o reverendo 

doutor Teodósio da Rocha Vieira, sacerdote do hábito de São Pedro, também 

morador em Jundiaí, de idade de 29 anos. 

De acordo com o depoimento do padre Manoel Cardoso, durante a 

celebração de uma missa na Capela do Jundiaí, celebrada pelo padre João 

Tavares da Fonseca, este viu algumas partículas de hóstias machucadas 

dentro de uma bolsa, e duvidou se elas estavam consagradas ou não, e afirmou 

ainda que “tinha a dita bolsa [também] uma agulha e que ele testemunha logo 

queimou o dito papel e as cinzas lançou na pia batismal com água para se 

consumir pelo sumidouro16”. Como forma de sanar sua dúvida a respeito das 

hóstias, depois de acabada a referida missa, este soube que um índio, 

chamado José Rodrigues, fora preso por um furto de algumas partículas, 

encontradas em uma bolsa. Semelhantes informações são relatadas por outra 

testemunha, o padre João Tavares, com alguns acréscimos. Segundo ele, o 

índio havia sido preso antes, por ordens do Capitão-mor desta capitania, após 

ter furtado hóstias. 

Essa informação é relevante, pois, podem-se levantar suposições 

interessantes com base dela. A primeira delas é de que a intervenção do 

Capitão-mor (na época, João Coutinho de Bragança), nas ordens de prisão de 

José Rodrigues, foi realizada pelo fato de o índio ser um indivíduo reincidente, 

ou seja, havia cometido crimes semelhantes em um momento anterior e, 

                                                           
16 ANTT, IL, Promotor 125, Liv. 315, f.390 
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possivelmente, suas ações estavam perturbando a ordem daquela região. A 

segunda suposição, porém, diz respeito às motivações escondidas nessa 

intervenção. Mesmo que o índio estivesse contribuindo para a desordem na 

região, o crime pelo qual ele estava sendo acusado é, teoricamente, simples, 

o que não justificaria essa intervenção, a não ser que José Rodrigues 

possuísse alianças de solidariedade com indivíduos ou grupos que pudessem 

prejudicar a estabilidade da autoridade do dito Capitão-mor ou de indivíduos 

que fizessem parte de redes com esse. 

Retornando aos depoimentos, de acordo com o reverendo Teodósio da 

Rocha Vieira, ele testemunhou o Coronel Francisco da Costa de Vasconcelos 

tirar do pescoço do índio José Rodrigues uma bolsa azul de pano fino, a qual 

tinha dentro algumas partículas de hóstias quebradas, que foi entregue aos 

padres Manoel Cardoso e João Tavares, que trataram de livrar-se das 

mesmas, por não haver certeza se eram ou não consagradas. Isto também 

foi confirmado por Amaro Gomes de Figueiredo, que afirmou também ter 

testemunhado as partículas em posse dos referidos padres, que antes 

estavam em uma bolsa vista no pescoço do índio José Rodrigues. A riqueza de 

detalhes presente nesses relatos, como, por exemplo, a descrição da cor da 

bolsa e do tipo de tecido, são algumas das informações que tornam essa 

documentação tão especial. 

Neste primeiro momento, é importante tentar construir uma cronologia 

dos eventos, com base nos testemunhos,  que culminaram na acusação e 

prisão do indígena. Relacionando os relatos das testemunhas, pode-se 

entender que o Coronel Francisco da Costa de Vasconcelos retirou a bolsa 

que estava no pescoço do acusado e entregou aos padres Manoel Cardoso e 

João Tavares, que se livraram, posteriormente, do conteúdo presente nesta, 

que correspondia a algumas partículas, que não se sabia se eram consagradas 

ou não, e que continha também um pedaço de papel e uma agulha. Sabe-se 

que esse fato foi testemunhado pelo reverendo Teodósio da Rocha e por Amaro 

Gomes. Embora os relatos tenham complementado-se, transparecendo, 

dessa forma, uma sensação de veracidade, deve-se questionar a respeito dos 
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vínculos existentes entre esses indivíduos e, se por um acaso, nutriam alguma 

inimizade velada contra o acusado. Outra informação em comum é a de que o 

índio José Rodrigues afirmou para as testemunhas que a bolsa havia sido dada 

a ele por outro indivíduo, que fora para o sertão. De acordo com Janaína 

Amado, 

 

No Brasil colonial, ‘sertão’ tanto designou quaisquer espaços amplos, 
longínquos, desconhecidos, desabitados ou pouco habitados [...] como 
adquiriu uma significação nova, específica, estritamente vinculada ao 
ponto de observação, à localização onde se encontrava o enunciante, 
ao emitir o conceito17. 

 

Pode-se levantar a hipótese de que seja esse o sentido atribuído ao 

termo sertão, utilizado por José Rodrigues. De acordo com o testemunho do 

Padre João Tavares da Fonseca, o indivíduo que integrou o referido objeto 

chamava-se Bento e era um índio. O padre também afirma que esse referido 

índio encontrava-se em uma fazenda, cujo local não é mencionado, do Coronel 

Francisco da Costa Vasconcelos, o mesmo que, segundo Teodósio da Rocha, 

havia retirado o objeto do pescoço do índio. 

É interessante notar, com base no testemunho do Padre João Tavares 

da Fonseca, que aparentemente essas práticas, categorizadas como 

feitiçaria, detinham uma relativa adesão, assim, como domínio comum, por 

parte dos indígenas. Entretanto, é importante reforçar, de acordo com 

Ronaldo Vainfas18, que embora esses indígenas tenham adotado elementos 

cristãos ou africanos ao seu cotidiano, eles possuíam sua própria visão de 

mundo, ao passo em que também se adaptavam às circunstâncias da Colônia, 

como forma de resistência. 

Por fim, no dia 11 de março de 1762, na Vila de Santo Antônio de Recife, 

Pernambuco, o índio José Rodrigues apareceu perante o reverendo doutor 

                                                           
17 AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 
8, n. 15. p. 148. 
18 VAINFAS, Ronaldo Santidades e Idolatrias em perspectiva histórica. In:_____.Heresia dos 
Índios: Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995. p. 36-37 
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Antônio Álvares Guerra, comissário do Santo Ofício. Consta no documento 

que foi dito ao indígena que 

 
[Os] ilustríssimos e reverendíssimos senhores inquisidores pela sua 
costumada compaixão e piedade, o absolviam da prisão e mais penas 
em que tinha incorrido, pelo desacato e irreverência e pouco temor de 
Deus [...] cujo motivo fazia digno de um exemplar e rigoroso castigo, 
porém inclinando-se os ditos senhores inquisidores a piedade o 
absolviam da prisão e mais penas o obrigando-se o dito delinquente 
índio José Rodrigues a assinar termo prometendo com toda a 
asseveração e firmeza de não usar mais de bolsas proibidas nem 
outras semelhantes irreverências e de não faltar com o respeito e 

veneração ao santíssimo Sacramento e as mais coisas sagradas19”. 
 

Apesar de o índio José Rodrigues ter sido absolvido, é importante frisar 

que, socialmente e psicologicamente, os impactos causados por esta 

denúncia e, posteriormente, prisão poderiam arruinar a vida deste, pois, os 

moradores poderiam o associar, constantemente, a figura de um indivíduo que 

não prezava pelo respeito à religião católica, tornando-se também, dessa 

forma, uma ameaça. 

Com relação à denúncia feita contra o índio Manuel Pedro, corresponde 

ao terceiro e último caso encontrado, relativo ao porte de bolsas de mandinga 

na Capitania do Rio Grande. Esta denúncia, ocorreu em 03 de dezembro de 

1755, na cidade do Natal, freguesia de Nossa Senhora da Apresentação do 

Rio Grande do Norte. Diferentemente dos casos que envolveram o índio José 

Rodrigues, que apresentam informações sobre a localidade onde este residia, 

a paternidade deste, assim como informações a respeito da circulação deste 

pelos espaços coloniais, infelizmente, o mesmo não ocorre com o caso do índio 

Manuel Pedro. 

Segundo a descrição do documento, o Capitão Francisco Xavier de 

Souza, homem casado, morador na Utinga, sítio da dita freguesia, apareceu 

perante o Vigário Manoel Correia Gomes (o mesmo que recebeu a confissão 

do indígena José Rodrigues) e decidiu delatar para desencargo de sua 

consciência, que após ter ouvido de uma mulher, preta, chamada Thomázia da 

Costa, viúva do preto Timóteo, havia visto em sua casa uma bolsa, que 

                                                           
19 ANTT, IL, Promotor 125, Liv. 315, f.396 
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continha dentro orações, uma partícula e outras coisas que ela julgava tratar-

se de feitiçaria. Dessa forma, o Capitão Francisco de Souza resolveu fazer 

uma denúncia contra um índio chamado Manoel Pedro, pois, segundo os 

relatos de Thomázia, a dita bolsa pertencia a este, e ao questioná-lo a respeito 

do conteúdo presente dentro dela, ela afirmou que Manoel Pedro irritou-se e 

sumiu tendo em posse a referida bolsa. É interessante perceber que o 

conteúdo presente dentro desta bolsa é semelhante ao da bolsa encontrada 

com José Rodrigues. 

De acordo com a denúncia, foi feita por um Capitão, chamado Francisco 

Xavier de Souza, que para desencargo de sua consciência denunciava o índio 

Manoel Pedro. Com base nisso, atenta-se para a relevância de uma denúncia, 

visto que, quando um processo era aberto por esta causa, havia uma 

preocupação por parte do delator, devido ao medo e respeito que o Tribunal 

exercia sobre as pessoas. “Isso equivale a dizer que muitos indivíduos, com 

medo de verem seus mais íntimos erros descobertos, acabavam atribuindo 

culpas a outras pessoas como uma forma de ter a sua consciência um pouco 

mais aliviada”20.  

Nesse sentido, havia também o receio de uma possível excomunhão, que 

reforçava esse medo e a intolerância. Dessa forma, uma das hipóteses que 

podem ser levantadas é a de que Thomázia, depois de ter cometido um 

determinado desvio, procurou livrar-se de uma possível denúncia ao Santo 

Ofício, e informou ao Capitão Francisco que a bolsa pertencia ao índio Manoel 

Pedro, quando na verdade ela seria a dona do referido objeto. 

Outro ponto que pode ser levantado é de que o próprio Capitão estava 

envolvido com alguma prática desviante. Além disso, questiona-se também a 

respeito do vínculo existente entre Thomázia e Manoel Pedro, visto que esta 

afirmou que a bolsa de mandinga, supostamente pertencente ao indígena, fora 

encontrada em sua casa. Percebe-se que, de fato, o índio frequentava a casa 

de Thomázia.Sendo assim, provavelmente, esse vínculo pode ser real. 

                                                           
20 CIDADE, Rodrigo Ramos Amaral. Direito e Inquisição: O processo funcional do Tribunal do 
Santo Ofício. Curitiba: Juruá, 2009. p. 54 



 
20 

 

Ao denunciar o índio Manuel Pedro diante do vigário, ambos, Thomázia e 

o Capitão Francisco, poderiam garantir que a denúncia não prosseguiria e, 

com isso, o caso poderia ser encerrado. Como já foi citado no caso 

anteriormente analisado, um indivíduo, por ser de origem indígena, poderia ter 

seus crimes de fé aliviados pela Inquisição. Porém, é importante perceber que 

ainda assim os índios poderiam ser alvos constantes de denúncias. 

 Por outro lado, essas hipóteses podem desmoronar quando, ao final do 

relato, feito por Thomázia ao Capitão Francisco, esta afirma que o índio Manoel 

Pedro sumiu junto com a bolsa de mandinga, provavelmente, temendo cair nas 

malhas do Santo Ofício. Isso demonstra um medo legítimo diante dessa 

instituição, comum a todos, independente de sua origem ou posição social. 

Pode-se supor também, assim como no caso de José Rodrigues, que este se 

tratava de um indivíduo reincidente, ou seja, não era a primeira falta cometida 

pelo indígena. As possibilidades de este ser considerado culpado do referido 

crime, aumentara consideravelmente com essa informação. 

Parafraseando Angelo Adriano Faria de Assis21, esses relatos geravam 

um ambiente de insegurança e desconfianças generalizado. Mesmo que os 

relatos fossem infundados ou tivessem ocorrido há bastante tempo, poderiam 

impactar consideravelmente na vida de um indivíduo, independente de sua 

origem ou posição social, visto que, caso fosse denunciado, processado e 

condenado pelo Santo Ofício, este poderia ser multado, ter seus bens 

confiscados pela instituição, ser humilhado e menosprezado socialmente, por 

ser considerado um indivíduo herege, portanto uma ameaça à ordem e à moral, 

além de receber punições físicas e, em casos mais graves, ser sentenciado à 

pena de morte e executado pelo poder secular. 

 

 

 

 

                                                           
21 ASSIS, Angelo Adriano Faria de. Um oceano de culpas (?)... Réus e perseguidos do Brasil 
na Inquisição portuguesa. In: MATTOS, Yllan de; MUNIZ, Pollyana G. Mendonça (Org.). 
Inquisição e Justiça eclesiástica. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. Cap. 2. p. 58-59. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É interessante perceber como a circulação desse objeto, oriundo do 

continente africano, conseguiu ultrapassar as fronteiras oceânicas, durante 

os processos de comércio e escravização das populações africanas, chegar 

até a América, ganhar novas conotações, adotar novos elementos, com 

ênfase nos católicos, e influenciar na religiosidade dos moradores da Colônia, 

ao passo em que ganhava novos adeptos de seu uso.  

Analisando ambos os casos, concluiu-se que nenhum dos dois indígenas 

chegou a ser processado pelo Tribunal do Santo Ofício. Na segunda metade 

do setecentos, a relevância da Inquisição na Colônia, assim como em Portugal, 

encontrava-se bastante enfraquecida, tendo esta se dedito mais aos casos 

de bigamia. As Reformas Pombalinas vieram para sacramentar o declínio desta 

instituição. 

Porém, embora não tenham sido processados por esta instituição, 

pôde-se perceber, após as análises dos relatos, os impactos causados pela 

Inquisição na vida dos indígenas José Rodrigues Monteiro e Manoel Pedro, 

culminando, respectivamente na prisão do primeiro e no medo de ser 

denunciado pelo último. 

Outra hipótese que pode ser levantada é a de, com base na presença 

dos indígenas nas denúncias analisadas, pode-se inferir que estes pareciam 

dispor de um relativo conhecimento de práticas associadas em sua maioria à 

feitiçaria. Isso demonstra o papel ativo desses povos no ambiente colonial, 

pois, revelam-se, por meio desses relatos, algumas das formas de resistência, 

apropriação e adaptação às dinâmicas sociais presentes na Colônia. Dentre 

essas circunstâncias, destacam-se as ações do Santo Ofício na Colônia e, 

particularmente, no Rio Grande. 

“Foi possível aos índios rearticularem seus valores, tradições e mitos 

no processo histórico para atender a novos objetivos e interesses que iam 
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surgindo com as situações22”. Destaque para o índio José Rodrigues 

Monteiro, pois com base nas denúncias feitas contra ele, pôde-se comprovar 

que, mesmo estando aldeado e sendo convertido ao catolicismo, este não 

deixou de agir e pensar segundo suas próprias convicções, mantendo assim 

relações com outros indivíduos e nutrindo outras crenças. 

Com relação à suposta “tolerância” para com os indígenas denunciados 

ao Santo Ofício, pôde-se concluir, com base nos documentos, que embora 

existisse um discurso de proteção e orientação na fé para com estes 

indivíduos, eles ainda assim eram denunciados, assim como sofriam com a 

intolerância dos moradores da Colônia, por possuírem crenças e hábitos 

diferentes. Além disso, esse discurso rotulava os índios como sujeitos 

ignorantes, inocentes ou como inconscientes de suas ações. Isto demonstra 

um dos muitos preconceitos construídos durante o processo de colonização. 

Por fim, ainda com relação às denúncias, de fato o presente trabalho 

ainda carece de uma análise mais aprofundada no que se refere aos indivíduos 

que as realizaram, assim como aqueles que as receberam. Além disso, outro 

fator prejudicial foi não terem sido encontrados outros documentos que fazem 

menção aos indígenas denunciados. Entretanto, a pesquisa prosseguirá na 

busca de resolver esses empecilhos, além de trazer novas interpretações e 

análises para o tema. Este trabalho corresponde a apenas uma, das inúmeras 

formas que essa documentação pode ser trabalhada. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O Sertão nordestino em suas especificidades paisagísticas, humanas 

e culturais tem sido um cenário amplamente explorado nas produções de 

autores consagrados da literatura brasileira.  Essas obras, ao lado de outros 

artefatos culturais, como a música e o cinema, são em grande medida, 

responsáveis por disseminar um imaginário social sobre o sertão e sua gente 

e por extensão auxiliar na ampliação dos debates em torno da formação da 

identidade de um povo e sua representação no campo sócia e cultural.  

Partindo dessa premissa, o presente trabalho transita em torno das 

discussões que cercam a configuração de um imaginário social em torno do 

sertão e de sua gente, no sentido de perceber como a ficção brasileira tem 

voltando seu olhar para as especificidades plantadas no interior do espaço-

sertão.   Com esse objetivo tomaremos como norte o romance Vila Real 

(1979) do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, narrativa que traça os dramas 

do homem do campo numa cidade fictícia do sertão contra “a Caravana 

Misteriosa” 23nome dado a uma empresa mineradora que lhes toma a terra. 

Tendo como temática central os conflitos rurais na região nordeste do 

Brasil e a histórica luta pela terra e pelo enraizamento, Vila Real (1979) 

revitaliza temas como a questão agrária, migração forçada, desigualdade 

social, miséria humana e, sobretudo, a perpetuação das injustiças, 

descortinando ao leitor, pela ótica dessa comunidade sertaneja, um universo 

de significações no desabrochar de um sentimento de identidade coletiva.  

                                                           
23 A denominação Caravana Misteriosa refere-se à forma como o grupo de posseiros trata os 
homens que chegam com a Companhia Mineradora. É uma forma de expressar o choque 
cultural entre os dois grupos, uma vez que os posseiros não entendiam a forma de falar e se 
comportar dos homens da Caravana pertencentes a outros países e outras culturas sendo, 
portanto estrangeiros e misteriosos para aquela comunidade sertaneja. 
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VILA REAL E O REGIONALISMO SERTANEJO 

 

 Romancista, jornalista, cientista político e professor João Ubaldo 

Ribeiro consagrou-se na literatura brasileira por transmitir em suas obras a 

história e a cultura do Brasil e do seu povo.  Nascido em 1941 na Ilha de 

Itaparica na Bahia, cenário de inspiração de boa parte de suas obras, João 

Ubaldo Ribeiro sempre se mostrou um intelectual ligado a suas raízes 

nordestinas e um brasileiro preocupado os dilemas nacionais o que o levou a 

produção de uma arte literária comprometida com a afirmação de uma 

identidade brasileira, como o mesmo ressalta na capa do romance Vila Real:  

 

Procuro basicamente fazer uma literatura vinculada as minhas raízes, 
independente, não colonizada, comprometida com a afirmação da 
identidade brasileira. Procuro explorar a língua brasileira, o verbo 
brasileiro e, através dele, contribuir para o aguçamento da 
consciência de nós mesmos, brasileiros. Sou contra as belas letras, 
a contrafação, o elitismo. Acho que o principal problema do escritor 
brasileiro é a busca da nossa linguagem, do nosso fabulário, dos 
nossos valores próprios. 

 
O projeto ubaldiano de construir uma literatura “não colonizada” e 

vinculada a nossas raízes pode ser evidenciada na forma como autor explorou 

a diversidade cultural, linguística, paisagista e cotidiana de seus universos 

representados, trazendo para suas narrativas a problemática questão da 

identidade. 

Em Vila Real (1979), terceiro romance do escritor baiano a questão da 

identidade é vivenciada no confronto físico e ideológico protagonizado pelo povo 

de Genebaldo e Godofredo, que representam os interesses capitalistas de 

empresa mineradora que se instala em Vila Real (cidade fictícia do sertão 

baiano) e o povo de Argemiro, líder do grupo de posseiros e porta voz dos 

dramas vividos pela comunidade sertaneja na constante busca de um lugar 

para chamar de seu: “haveremos um dia de encontrar um lugar onde não 

exista dono antes, onde os rios não sejam de veneno e não cedam água doente, 

prados alcatifados de flores, aragens aromadas”. (RIBEIRO, 1979, p.31). De 

acordo com Rita Olivieri-Godet: 
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No centro de suas figurações romanescas, é a luta do homem pela 
posse da terra que aparece como elemento principal. O espaço assim 
representado destaca o percurso nômade e violento ao qual é 
confrontada uma população em busca do enraizamento. Vila Real narra 
à história de uma população espoliada, cujos assentamentos suscitam 
a cupidez dos representantes do poder econômico e político. Mas se 
essa luta repousa sobre a necessidade física de conquista de um 
território, está longe de restringir-se ao desejo de atender essa 
carência material. Ela representa um combate para afirmar um 
sistema cultural, crenças e a memória histórica de uma coletividade. 
(2005, p. 159).  

 

É interessante perceber, como bem assinala a autora, o quanto a luta 

pela terra assume a conotação de uma luta por afirmação identitária, uma vez 

que ao lado da carência material encontra-se o desejo de afirmação dos 

valores culturais e históricos de uma coletividade. É esse sentimento de 

pertencimento que faz com que o povo de Argemiro se reconheça como 

legítimos donos da terra de Vila Real, pois ali tinham feito suas casas, 

plantados suas roças, enterrados seus mortos, fincado raízes pela força dos 

laços afetivos. Nas palavras Argemiro:  

 

[...] um papel não poderia dar a ninguém direito a terra, porque esta 
era de quem chegava até a sentir seu cheiro á distância e com ela 
misturar-se, pelo trato de todo dia. E nada o papel tem a ver com a 
terra. Disse que não era verdade, como o homem afirmava que eles 
não tinham raízes ali por virem da Jurupema, pois a raiz se finca onde 
se trabalha principalmente a terra, sendo esta a coisa mais verdadeira 
que existe e a mãe de tudo quanto há juntamente com a água. 
(RIBEIRO, 1979, p. 36). 

 

O que se nota, ao longo da narrativa, sobretudo após a expulsão violenta 

do povo de Argemiro das terras de Vila Real, ao terem suas casas e 

plantações destruídas e suas memórias violadas pelas máquinas da Caravana 

Misteriosa que prediziam o progresso, “um progresso ao qual não se devia 

impor a bandidagem de uns poucos desterrados sem papéis” (RIBEIRO, 1979, 

p. 38), é o choque entre os valores de uma cultura local, que tem na terra a 

representação viva do sustento da família e de sua identidade de raiz afetiva, 

e os interesses da cultura capitalista que anunciavam novos tempos, em nome 

de uma modernidade excludente que chega aos rincões do Sertão desfigurando 
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a cultura local e promovendo a migração forçada dessa comunidade que 

representa muitos dos conflitos agrários que mancharam de sangue a nossa 

história.  

Vila Real é um romance carregado de tensão e violência que deixa em 

toda parte as marcas de denuncia e engajamento político do autor, em uma 

construção que reata laços com os romances regionalista da década de 1930 

e com aquela geração de escritores que buscaram por meio de suas obras a 

denuncia dos problemas sociais vividos pelo homem nordestino. Nesse 

sentido, considerando a relação representação e identidade apreendidas no 

romance, este se configura como mais uma tentativa de leitura do homem 

sertanejo e do seu meio, o que pode ser referenciado na figura de Argemiro 

homem rude do sertão que pelo o instinto de sobrevivência se transforma em 

líder de um movimento de resistência e a personificação do (ser) tão 

nordestino representado:  

 

Então Argemiro entendeu que sabia muitas coisas. Que conhecia a 
certos matos e folhas, que tinha na memória as épocas dos plantios 
e sabia tratar os animais. Que escolhia bem por onde andar. E que, de 
fato, se existisse ali um espelho e pudesse ver sua figura refletida, 
veria um homem de respeito e coragem. Certamente era isso o que 
os outros agora distinguiam nele e Argemiro achou então, dentro do 
embornal, um espelho redondo, que trazia atrás o retrato desbotado 
de um desconhecido. Nesse espelho não se podia ver a cara toda, mas 
um pedaço de cada vez. Argemiro passou um tempo longo vendo seu 
olho direito e as pequenas marcas da pele e a gaforinha do queixo. 
Depois olhou a boca muito tempo, sem nada mexer, e terminou 
sorrindo para dentro do espelho, que passou daí a carregar no bolso 
junto ao peito. Talvez agora pudesse deixar de ter vergonha, por ser 
olhado de forma diferente. Pois não era por ser melhor do que os 
outros, mas porque encarnava todos os outros, que tinham suas 
tarefas a cumprir e assim confiavam nele para cumprir as dele, que 
eram as de decidir, já que também sabiam que não seriam traídos. 
(RIBEIRO, 1979, p. 114).  

  

  E interessante o processo gradativo que se opera no personagem, a 

princípio um ser angustiado diante da incumbência de exercer o comando de 

um grupo, quando mal conseguia administrar o dom da linguagem. Homem do 

campo, pobre, iletrado, expulso de sua terra por não ter título de propriedade 

Argemiro representa a força do sertanejo que na luta pela vida descobre o 

sentido de sua existência e suas qualidades humanas: liderança, coragem, 
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lealdade. É olhando a sua gente que ele ver sua imagem refletida, que se 

percebe parte daquela gente, que partilham a condição de desterrados e 

desse modo, passa a pensar a si próprio em razão do coletivo.    

 
[...] Ai meu Deus, ai meu Deus, disse Argemiro olhando o céu, me tire. 
Que eu não sei. Que eu não posso. Que eu chego lá e olho o povo e olho 
o monte e espio as matas e vejo os bichos e procuro as respostas e 
não sei nada e então, quando me encaram assim e eu não sei? [...] Ai 
meu Deus, disse Argemiro, me livre, ai meu Deus, me tire, meu Deus 
do céu, será que eu morro? Meu Deus do céu será que eu tenho as 
costas para fardos, estas sacas de amizade e irmandade, essas 
vistas cuja mira faço eu? Ai, disse Argemiro, não sei falar, não sou 
valente e ia gostar de estar num copiar espiando bois, só peço que 
venha comida, só peço que não me peçam. Mais do que o fazer é o 
parir, disse Argemiro. (RIBEIRO, 1979, p. 120-121)  
 

“[...] estou escolhendo isto daqui, mesmo que seja só por causa deste 
povo e, sendo por causa deste povo, é por minha causa, porque, sem 
esse povo, é muito possível que eu fosse somente um Sem-Nome do 
Sem-Nome, de tal forma que nem minha cara nem minhas palavras 
fossem reconhecidas e então a terra me chupasse de volta, como 
chupa a água que entrega”. (RIBEIRO, 1979, p. 67). 
 
[...] Se não entendo tudo, devo ficar contente com o que entendo. E 
entendo que vejo estas árvores como árvores e que tenho direito a 
minha língua e que posso olhar nos olhos dos estranhos e dizer: não 
me desculpe por não gostar do que você gosta; não me olhe de cima 
para baixo; não me envergonhe de minha fala; não diga que minha fala 
é melhor do que a sua.( RIBEIRO, 1979, p. 153).  

 

  

Através do personagem Argemiro percebemos a dinâmica que se opera 

na construção das identidades individuais e coletivas, uma vez que sua 

metamorfose desvela o quanto a identidade não é algo imposto mais 

construído a partir daquilo que o sujeito entende como uma representação de 

si, que vai se revelando no interior das relações culturais, sociais e históricas, 

como bem salienta o antropólogo Roberto DaMatta:  

 

[...] a identidade social é algo tão importante que o conhecer-se a si 
mesmo através dos outros deixou os livros de Filosofia para se se 
constituir numa busca antropologicamente orientada. Mas o mistério, 
como se pode adivinhar, não fica na questão do saber quem somos. 
Pois será necessário descobrir como construímos nossas 
identidades. [...] A construção de uma identidade social, então, como 
a construção de uma sociedade, é feita de afirmativas e de negativas 
diante de certas questões. (1986, P15-16-17). 

 .  
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Assim, as identidades constroem-se duplamente, dentro da coletividade 

que se vive e a partir da introspecção do eu na percepção crítica de saber o 

que deseja ser e ter como identidade, o que no caso de Argemiro se dar no 

momento em que ele se ver compartilhando da linguagem, dos costumes e dos 

valores econômicos e culturais daquela comunidade de migrantes e 

desterrados, o que o conduz a tomada de consciência do que os diferenciam 

do Outro (do estrangeiro, dos latifundiários, do explorador) mas que nem por 

isso os tornam menores e inferiores. 

   Na perspectiva de Rita Olivieri-Godet essa sentimento de 

pertencimento despertado em Argemiro reflete a tomada de consciência da 

realidade da sua condição de explorado, situação que compartilha com seu 

povo. Assim sendo, diante dessa fatalidade que pesa sobre seu povo, ele 

consegue compreender que a única saída é a resistência, mesmo que essa 

significasse a morte. “A luta contra as forças opressivas  aparece como a 

única possibilidade que se oferece à comunidade de dar a cada um de seus 

membros um sentido a sua vida”. (OLIVIERI-GODET, 2005, p.168). Resistir 

passa a significar para aquela gente a condição de existir, de manter suas 

referências, suas memórias como evidenciamos nas reflexões de Argemiro: 

 

Argemiro recuou por cima da pedra de onde falava. Tinha o manto como 
o mar com todos os seus peixinhos e a manta como o céu com todas 
as suas estrelinhas. Tinha no peito uma saudade da mãe e do pai e na 
cabeça a lembrança de que capar é menos ruim [sic] do que negar o 
conhecer, pois, negando-se este, nega-se a condição de homem. 
Trazia na alma seiscentos ódios graúdos e pensou: que seria de mim 
fora de minha terra? Que sabe alguém mais do que sei? A minha língua, 
minhas palavras, estas coisas todas, posso esquecer? Não posso. E 
sei que levo este povo à morte, como sabem todos, mas somente 
levando a morte poderei levar à vida. Ninguém sabe, pensou Argemiro, 
como passei a minha infância e como peguei um gafanhoto da barriga 
vermelha e das costas verdes e amarrei nele um pedaço de retrós da 
cidade e de noite conversei com ele. Ninguém está na nossa pele, para 
ver como nos olham, mesmo porque todos estes se acostumam a ver 
pelos olhos do dominador. Não. Não, disse Argemiro, se eu melhorar, 
não quero juntar-me a eles, quero ficar aqui. A melhora não é juntar-
se a eles, é ficar aqui. (RIBEIRO, 1979, p. 166-167).          
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O ciclo de deslocamento que o êxodo forçando dessa comunidade inicia 

constrói a representação de um espaço (sertão nordestino) de combate e de 

busca, descortinando ao leitor a possibilidade de tecer sua leitura ou 

interpretação do imaginário social do espaço descrito, paralelamente a uma 

descrição introspectiva dos personagens, a exemplo de Argemiro que em seu 

itinerário existencial “constrói um trajeto inverso ao deslocamento que lhe é 

imposto ao conseguir ajustar-se a si próprio e afirma-se como sujeito 

autônomo. É o desarraigamento exterior que leva o personagem a interrogar-

se sobre sua identidade”. (OLIVIERI-GODET, 1979, p. 169). De acordo com 

Juva Batella “toda a narrativa é o universo subjetivo de Argemiro, contraposto 

às agruras objetivas do seu povo” (BATELLA, 2016, p.19) em uma relação em 

que o exterior (espaço físico e social) o interior (introspecção dos 

personagens) se fundem na construção de um painel representativo do 

espaço-sertão-nordestino e do tripé terra-homem-luta, como é indicativo no 

fragmento abaixo: 

 

Por todo o vale chamado de Aratanha, ecoou a grita dos homens em 
marcha acelerada e se sentiu o chão estrondejar sob as solas de seus 
calçados. Secundino, muito antes de morrer, tinha explicado que era 
assim chamado o vale de Aratanha talvez pela peçonha das cobras e 
aranhas que nele estão em toda parte. Talvez pelo ar esgarrachado e 
amarelo das encostas, pela terra endurecida e crespa, que resiste à 
mão e ao ferro. Talvez pelas urtigas e cansanções que cobrem o chão 
e infernam por traiçoeiros as vidas de quem vai trabalhar o campo, 
pelos moscardos que zumbem em torno dos viventes, as varejeiras 
prenhes de larvas, as motucas, talvez por tudo isso. E ainda pelo rio 
cinzento que lá passa, oferecendo uma água suja e fedida, que se 
chama de Rio Triste e Feio, o rio do vale de nome Aratanha. Agora 
então, quando o estrépido dos homens de Godofredo faziam sacudir 
as plantas e o ímpeto de sua onda vergava o capim e o tornava em 
capacho, Aratanha passou a ser mais feio, todo ele uma boca de onça 
escancarada e nada mais senão a escuridão e a morte. O dia apareceu 
noite. Argemiro percebeu que eles corriam com as cabeças arriadas 
e o peito curvado para frente e então viu que, do alto das árvores por 
trás dos atacantes, atiradores se empoleiravam, apontando canos 
longos e reluzentes para onde estava o povo sob seu comando. Atrás, 
a respiração dos homens deitados, com os músculos tão tesos que 
podiam sair na feição de foguetes disparados rente ao chão. E de fato, 
como se o ar tivesse sido chicoteado ou como se os grandes berros 
dos homens de Godofredo ficassem insuportáveis para os ouvidos dos 
que aguardavam [...] eles todos se viraram numa catapulta e se 
lançaram pelo meio do capim, as bocas abertas em gritos de feras e 
as cabeças estourando de ódio. Começou a correr em Aratanha o 
sangue de muitos homens. (RIBEIRO, 1979, p. 16-17).  
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Ao evocar a natureza rude do sertão, como um território isolado e 

ignorado pelo Brasil moderno e dedicar-se a descrever a terra, o homem e a 

luta João Ubaldo Ribeiro traça uma aproximação com os Sertões de Euclides 

da Cunha o que levou Jorge Amado a definir Vila Real como Os Sertões 

reescritos, por outra ótica, tempo e intencionalidade, sem, no entanto perder 

de vista o caráter de denuncia da condição de exploração da terra e do homem 

do campo. A luta do homem pela posse da terra que aparece como elemento 

principal da narrativa apresenta ao leitor a singularidade de uma cultura 

própria do sertanejo que em diferentes épocas e contextos, sem direito a 

terra e a paz, foram condenados a migrar para diferentes lugares perdendo 

suas referências e tendo que se reinventar. É contrariando essa lógica que 

João Ubaldo faz um caminho inverso, o que pode ser evidenciando na decisão 

do povo de Argemiro de reconquistar Vila Real por entender, mesmo sem 

esperança de vitória, que ali era seu lugar e que mesmo perdendo a vida no 

confronto que os esperavam, suas memórias se manteriam vivas como deixa 

entrever o paragrafo que encerra o romance e narra o cerco da vila pelos 

camponeses e o prenúncio da guerra:  

 

Era uma madrugada em cima da serra. Em baixo, ninguém falava, 
todos dormiam, exceção de vigias. Em torno, carregando todas as 
histórias da infância, o povo retesou as carnes, porque ia tomar de 
volta a terra e o cemitério. Ou ia morrer. Das ventas, saía fumaça. 
Argemiro, embriagado, olhou em derredor e fez com a mão sinal para 
aqueles que com ele cobriam as encostas da serra como formigas, o 
sinal que haviam combinado para o ataque e, então, em silêncio, mas 
com as veias batendo de orgulho em todos os pedaços do corpo, 
desceram para não voltar e lá ficaram para combater pelo que tinha 
sido tomado sem razão. E não se sabe o resultado, mas se cobriram 
de poeira e glória e até hoje estão pelo sertão e os gritos que deram 
talvez se ouçam ainda agora. Tal como se conta esta história pelas 
estradas, pelos caminhos e pelas vilas, onde quer que haja um viajante 
e uma esperança e onde quer que um olhar se ponha a fitar o 
horizonte. ( RIBEIRO, 1979, p. 176-177). 

  

  

O autor não deixa claro o resultado da guerra, deixa uma mensagem de 

esperança e um legado de resistência presente no cerco à vila pelos 
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camponeses, o que para Olivieri-Godet (2005) exprime a utopia de 

transformação social simbolizada na imagem invertida do cerco de Canudos 

pela força do exército republicano no qual o ato de rebelião é o maior símbolo 

da luta contra o desenraizamento e a injustiça social. Nessa perspectiva, 

Argemiro é a versão repaginada de Antônio Conselheiro e outros líderes 

mitificados, que inspiraram toda uma geração de romancistas na configuração 

de uma identidade nordestina referenciada em seus coronéis, cangaceiros, 

heróis, secas e retiradas, mas, sobretudo na personificação do “sertanejo 

como antes de tudo um forte”24.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São muitas as formas que o ser humano busca para expressar suas 

ideias, inquietações e leituras de mundo. A literatura é uma dessas formas de 

expressão, capaz de fomentar pela força de suas representações, aspectos 

característicos de uma determinada época, contribuindo para configurar 

visões políticas, sociais e culturais em torno das experiências históricas, 

dentre as quais as que envolvem o imaginário social na construção das 

identidades individuais e coletivas.  

É nesse sentido, que buscamos explorar a questão da identidade 

nordestino-sertaneja no romance Vila Real, por entendê-lo como um herdeiro 

e continuador da tradição Regionalista de 1930 em sua geração de 

prosadores nordestinos que buscaram expor esse espaço ignorado ou pouco 

conhecido pelo restante do Brasil desvendando os dramas humanos e os 

problemas sociais recorrentes nesse  meio através de personagens fortes, 

de uma linguagem simples, da descrição física do homem e do espaço 

geográfico contribuindo para incrustar na sociedade uma imagem, muitas 

vezes estereotipada, mas que resisti ou se reinventa em suas formas de 

narrar à identidade nordestina. 

                                                           
24 Expressão utilizada por Euclides da Cunha em seu romance Os Sertões (1902). Frase que 
se tornou célebre na literatura brasileira.  
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É nessa ambiência que Vila Real encontra a sua melhor razão de existir: 

romance forte, de cunho político, que coloca no centro do debate o sertão e 

o sertanejo como símbolo de uma cultura de resistência alimentando assim a 

importância da literatura como um espaço de denuncia das mazelas humanas 

sem perder a beleza do texto no despertar das sensibilidades e possiblidades 

de leituras que arte literária proporciona.  
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INTRODUÇÃO 

 

A educação reúne em cada sociedade características próprias, pois os 

seres “humanos” são seres biologicamente sociáveis, políticos e que se educam 

como forma de se inserirem e de transmitirem conhecimento, Aristóteles 

(1997:1253) afirmou que: “Um homem incapaz de integrar-se numa comunidade, 

ou que seja autossuficiente a ponto de não ter necessidade de fazê-lo, não é parte 

de uma cidade, por ser um animal selvagem ou um deus”. E no próprio dicionário, 

em seu sentido mais amplo, “educação” significa o meio em que os hábitos, 

costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a 

outra. 

Nos primórdios da vida humana a troca de sabedoria era crucial para a 

sua própria sobrevivência e o homem pela sua frágil constituição física desenvolveu 

mecanismos de adaptação e de convivência em grupo, o autor Leslie White vem 

dizer que a civilização só existe em razão do comportamento simbólico, 

característico do homem, pois desde a fabricação de ferramentas, da utilização de 

roupas, na construção de casas e por ter desenvolvido consciência o homem 

conseguiu por meio de técnicas desenvolvidas ao longo de todo processo de 

evolução, utilizando os recursos naturais a seu favor. E Paulo Freire (1996:33) 

completa ao proferir que “mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos 

tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 

romper, por tudo isso nos fizemos seres éticos.”  

Por isso, a troca de conhecimentos se tornou essencial, exemplo disso 

foi quando o homem conseguiu dominar o “fogo”, gerando uma grande modificação 
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em todo seu sistema de vida. Outro exemplo é na Idade Moderna no início do século 

XIX, com o advento da Revolução Industrial que acarretou na mudança da 

intencionalidade de troca e direcionamento de conhecimento da humanidade 

levando o ser humano para a modernidade, surgindo a transição da sociedade feudal 

para uma sociedade capitalista burguesa, ou seja, o aparecimento dessa nova 

sociedade capitalista influenciou diretamente na organização social e educacional 

que conhecemos hoje.  

Desta forma, a educação é um instrumento que garante, de certa forma, 

a apropriação dos saberes organizados pelas diversas ciências, constituindo o 

indispensável para a formação e para o exercício da cidadania. E para o ensino de 

História, o uso da Literatura de cordel se torna pertinente como um recurso 

pedagógico educativo e transformador na constituição de informação, por isso 

alguns conceituados educadores/intelectuais, como Paulo Freire e Darcy Ribeiro, 

admiravam o cordel e por ele foram influenciados, igualmente a outros autores que 

também o apreciavam, como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e José 

Lins do Rego. 

 

MATÉRIAS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi elaborada no campo da História Cultural, o método utilizado 

foi a análise qualitativa e produzida com um levantamento bibliográfico com 

pesquisa documental, as fontes foram principalmente dissertações sobre cordel, 

artigos científicos da cultura popular, documentos monográficos, com obras e 

autores que se mostram pertinentes ao tema abordado. 

Para tanto, no período de pesquisa sobre a literatura de cordel, 

percebeu-se a produção de alguns trabalhos já voltados para essa temática, tendo 

alguns pesquisadores como Marcia Abreu, Ana Cristina Marinho, Hélder Pinheiro, 

com trabalhos esmiuçadores, e que as leituras dos mesmos se tornaram 

necessárias para se ter um entendimento mais afundo acerca do objeto em si. 

Também foram analisadas algumas obras de educadores que possuem um notável 
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destaque no cenário educacional nacional, autores como Paulo Freire, Jaime Pinsky, 

Paulo Miceli, que se mostraram essenciais para a melhor compreensão do tema.  

 

A LITERATURA DE CORDEL NA ESFERA ESCOLAR 

 

No âmbito escolar o trabalho com a literatura de cordel pressupõe um 

envolvimento ligado à cultura popular, pois propicia um maior entendimento em 

algumas áreas da educação, como as disciplinas de História, Geografia, Língua 

Portuguesa, dentre outras, tendo a possibilidade para a execução de trabalhos 

interdisciplinares25.  

É preciso ter no ensino de história uma preocupação com a realidade em 

que está inserida os alunos, sempre tentando buscar uma conexão entre a 

situação real vivenciada por eles, fazendo uma ligação com o próprio conteúdo 

ensinado.  Isso para se fugir do arquétipo atual, para não se prender basicamente 

a uma história factual26, que normalmente é o que acontece no ensino da disciplina 

de história, como é citado pelo autor Pinsky (2017:21), “os manuais didáticos 

praticamente não se alteram, os estudantes continuam decorando nomes de 

faraós egípcios e presidentes brasileiros, batalhas napoleônicas”.  

É mais apropriado na esfera escolar para o aluno perceber a 

representação de mundo e seus anseios, e se torna oportuno para isso o uso da 

história e da literatura, a autora Pesavento (2008:82), diz a respeito da literatura 

que ela proporciona essa possibilidade, pois “permite o acesso à sintonia fina ao 

clima de uma época, ao modo pelo qual as pessoas pensavam o mundo, a si 

próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos 

e sonhos”. A autora Elza Nadai (2017:30) salienta acerca da história, na qual se 

apresenta 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”. 

                                                           
25 A interdisciplinaridade consiste num tema, objeto ou abordagem em que duas ou mais disciplinas 
“intencionalmente” estabelecem nexos ou vínculos entre si para alcançar um conhecimento mais 
abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado. 
26  Escrever uma "história factual", ou seja, uma história que se dedique simplesmente a contar os 
fatos, seria uma proposta questionável para um historiador contemporâneo. 
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No cenário educacional público atual vários problemas são enfrentados 

diariamente, tanto questões técnicas, como a baixa remuneração dos profissionais 

de ensino, falta de materiais, a estruturação na sala de aula a falta de profissionais 

capacitados, como também dificuldades de um aproveitamento satisfatório por 

parte dos alunos, isso aliado ao aumento cada vez maior de troca de informações 

gerado pelo uso mais frequente da internet e o aumento de diferentes meios de 

comunicação. 

Fato esse que em contrapartida provocou uma diminuição no hábito de 

ler por parte dos alunos, o autor Paulo Miceli (2017:42) aponta que “de fato não 

leem, ou leem pouco”, e essa pouca leitura que se torna mais intensa nas redes 

sociais não é aproveitada, o que é preocupante, pois como vão indagar com um 

senso crítico temas debatidos em sala de aula, se o essencial que é a leitura, para 

essa prática, não for feita de maneira regular? Concordamos com Paulo Freire 

(1996:79), quando diz que “é a partir deste saber fundamental: mudar é difícil, 

mas é possível, que vamos programar nossa ação político-pedagógica”, ou seja com 

incentivo de novas práticas que façam ascender o costume de ler.   

É percebível que atualmente os jovens estão em busca de novas 

descobertas, e que o novo sempre os atrai, e o cordel pode ser uma ferramenta 

facilitadora para um ensino de história, pois pode promover uma aprendizagem mais 

satisfatória nas escolas, que segundo Menezes (2009), “deve criar um círculo 

virtuoso, em que a leitura e a escrita melhorem e ajudem na aprendizagem de 

qualquer conteúdo”, se tornando pertinente o uso do cordel, pois o mesmo é 

responsável pela reprodução da cultura popular, e na perspectiva de Paulo Freire, 

a cultura é vista como primordial para o entendimento da própria educação, logo 

ambos os conceitos estão intimamente relacionados. 

Os alunos estão numa trajetória formativa para os enfrentamentos que 

irão gradativamente aparecer ao longo de suas vidas, fato esse, que é comum a 

todos indivíduos que fazem parte de uma sociedade ou lugar comum, tendo a 

educação como é dito por Noam Chomsky (2016)  “o propósito de mostrar às 

pessoas como aprender por si mesmas”, ou seja, a ação desempenhada pelo 

educador é a de oferecer a possibilidade de os próprios alunos interpretarem os 
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assuntos  expostos nas salas de aula com um senso crítico, interrogando quando 

acharem que certo conteúdo  merece ser melhor pensado e analisado, e buscarem 

outras alternativas para responderem as suas inquietações quando surgirem.  

Através dos conteúdos dos folhetos é possível debater os seus temas 

especificamente expostos, ou mesmo compara-los a outros, como por exemplo 

temas atuais que estão em constante discussão, pois, a educação na 

compreensão de Paulo Freire apresenta um caráter libertador, porque “pressupõe 

a libertação do ser humano, como sujeito, da adaptação, da alienação em relação 

ao conhecimento e à História, sendo a realidade social vivida e se posicionando 

criticamente”. Isto é, o indivíduo não ficando sujeito apenas a um julgamento 

superficial dos conteúdos, o que por sua vez iria gerar um afastamento da realidade 

ao qual o mesmo está inserido. Como bem fala Paulo Freire:  

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas 
da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a 
poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das 
populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 
1996:30). 
 

Tendo em vista que para entender a produção cultural de um povo, é 

necessário averiguar como os indivíduos se relacionam ao produzir sua própria 

vivência, e seguindo a mesma linha de raciocínio acerca do ensino, os autores 

Rogério Gonçalves e Silvia afirmam: 

 

Textos que promovem a leitura interativa-construtiva tendem a estimular o 
leitor a tomar contato com as informações veiculadas e a incorporá-las às 
suas visões de mundo. Estes textos habilitariam os leitores a reproduzir ou 
utilizar as informações um bom tempo após terem realizado a leitura, até 
mesmo em situações não tão similares quanto àquelas apresentadas no 
texto. (NIGRO; TRIVELATO, 2005:05). 

 

A partir de determinados temas encontrados em alguns cordéis é 

possível construir algumas práticas pedagógicas, pois é notável que alguns 

oferecem subsídios que se inserem no dia-a-dia dos alunos, com uma linguagem e 

uma narrativa que podem servir como tema de raciocínio e de entendimento, no 

qual os próprios educandos podem captar o enquadramento social do qual fazem 

parte, e é importante abranger as características individuais, sociais e culturais 

que os alunos trazem para sala de aula, assim como diz Borges (2010:97), 
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“devemos ficar atentos aos mecanismos de funcionamento da comunicação, do 

pensamento, das variadas práticas socioculturais, das visões de mundo e de 

memórias”. E a história é um caminho possível e necessário para isso, como 

salienta a autora Maria Ângela:  

 

Devemos analisar os fatos históricos não somente a partir das versões 
oficiais, da fala dos políticos e jornais tendenciosos, mas também através 
das representações dadas pelos poetas de cordel, através dos folhetos, 
que mostram outras visões de momentos históricos vivenciados e 
testemunhados por eles. (GRILLO, 2003:118-119).  
 

Por isso, não se ater a uma história parcial acaba se tornando crucial 

para os aprendizes entenderem questões relativas ao próprio descaso e 

preconceito que algumas comunidades/localidades sofrem, e que na grande maioria 

são as classes mais baixas. 

 

 

A DOCÊNCIA, DIFICULDADES E SUA PRÁTICA MUTÁVEL 

 

Muitas são as exigências para o professor na esfera escolar, desde 

cargas elevadas de horas de ensino e de conteúdo,  até a inserção dos alunos por 

parte dos educadores no âmbito sociocultural, que é tarefa não somente restrita 

aos mesmos, e como diz Paulo Freire (1996), ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção, 

pois os mesmos já trazem à sala de aula consigo uma carga de cidadania, seja 

através da família ou de lugares de seu convívio, e o ensino de história requer 

também um olhar “sensível” para aqueles alunos que as vezes se encontram em 

situação de risco, advindos de lugares violentos ou marginalizados. Mas que 

também não se deve esquecer do suporte necessário para o profissional, no caso 

o professor, para execução satisfatória de suas atividades. 

O atual cenário educativo e avaliativo tem deixado explicito a necessidade 

de se ter uma metodologia satisfatória, não com um modelo no qual o aluno apenas 

reproduza o conteúdo que lhe é passado, gerando uma falta de motivação que é 

uma das principais causas de desinteresse por parte dos mesmos, e sim com um 
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modelo em que o aprendiz possa interagir e assimilar o conhecimento e não apenas 

o repetir. É perceptível que os processos de avaliação e ensino ainda estão em 

construção, pois ao se ensinar sempre se tem uma preocupação para se ter uma 

base de quanto está sendo absolvido pelo aluno, isso em um modelo “padrão” e 

“conservador”, no qual o aluno reproduz a informação ou conteúdo que é passado 

para ele, sendo isso um dos principais critérios avaliativos desse indivíduo, levando-

se em conta apenas a capacidade do mesmo em apenas reproduzir e não 

interpretar de forma mais crítica. 

Mas, que com o progresso científico e com o aumento de conhecimento 

essa ideia tem aos poucos se remodelado. Tendo em vista que com o 

desenvolvimento na produção cientifica e tecnológica a avaliação tem passado a ter 

uma certa preocupação com a “mudança” do aluno em si, isso na obtenção de 

conhecimento. E o ideal seria tentar deixar de lado o modelo avaliativo conservador, 

não podendo ser apenas uma ação mecânica e engessada, tornando-se a avaliação, 

também, uma ferramenta de colaboração na construção de conhecimento. 

 Fazendo um paralelo com a própria disciplina de história, Paulo Miceli 

(2017:39) vem dizer que “a diferença é que ensinar História também significa 

comprometer-se com uma estética de mundo, onde guerras, massacres e outras 

formas de violência precisam ser tratados de modo crítico”. E para Libâneo (1994) 

“a escolarização básica constitui instrumento indispensável à construção da 

sociedade democrática, porque tem como função a socialização daquela parcela do 

saber sistematizado que constitui o indispensável à formação e ao exercício da 

cidadania”. Por isso a escola é a “ponte” para o entendimento de certos deveres 

e direitos por parte dos alunos, e de pessoa inserida no meio social, mas o que vai 

sistematizar essa educação seriam os métodos didáticos utilizados e os objetivos 

realmente necessários que constituiriam as “colunas” de estruturação dessa 

ponte que é a escola. 

Como visto anteriormente, a literatura de cordel sempre esteve 

presente no cenário brasileiro, tanto com fonte informativa, quanto de 

divertimento, e ainda na contemporaneidade ganha novos admiradores, e 

pesquisadores do tema, porém como é apontado por Silva (2007:25), se percebe 
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“alguns problemas de desvalorização dessa arte, por parte do ensino brasileiro, 

uma vez que não é quase difundida em sala de aula, principalmente no Ensino 

Médio”, e que teve em 2009, seu pedido de registro como Patrimônio Imaterial do 

Brasil27 acatado pela Câmara Técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional28, só sendo reconhecida em 19 de setembro de 2018 pelo 

conselho Consultivo29 por decisão unanime ou seja, ou seja, se entende que por 

muito tempo existiu, ainda existindo, um certo tipo de alienação desse objeto da 

própria cultura nacional. 

Nicholas Davies (2017:125) afirma que “tradicionalmente, nos livros 

didáticos, as camadas populares aparecem como passivas, obedientes ou então 

como supersticiosas”, trazendo na maioria das vezes toda uma carga de uma 

História Elitista30, na qual ficam omitidos o papel exercido das classes populares 

na formação da própria identidade nacional brasileira, ficando em evidência as 

estagnações de alguns grupos dominados perante os dominantes.  

É notável perceber que isso acontece habitualmente, porque o “popular” 

é visto como o pitoresco, irracional, inconsciência, simplório e em oposição ao 

erudito, urbano, escolarizado, grande e etc.” (SILVA, 2008:18). E que de certa 

maneira para um ensino mais adequado é preciso quebrar esse estigma. Tendo em 

vista que ao negligenciar o popular nas escolas, como aponta Silva (2008:19) “é 

negar os saberes tradicionais de herança histórica”. E isso fica explicito quando 

Nicholas Davies afirma: 

 

O aluno que entender a participação popular no passado, com todas as suas 
características e contradições, estará mais apto a atuar criticamente, sem 

                                                           
27 O Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, de acordo com a UNESCO, órgão das Nações 
Unidas, compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em 
todo o mundo recebem de seus ancestrais e repassam a seus descendentes. 
28 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia do Governo do Brasil, 
vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação do acervo patrimonial material e 
imaterial do país. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua 
permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. 
29 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-
reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil. Acesso: 04/01/2019. 
30 Elitismo ou Oligarquismo (também conhecida como Teoria das Elites ou "Teoria do Poder ") é uma 
vertente da ciência política baseada no princípio minoritário, segundo o qual o poder político está 
sempre nas mãos de uma minoria bem ajustada.  
 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4833/literatura-de-cordel-e-reconhecida-como-patrimonio-cultural-do-brasil
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idealização ingênua (heroização), nem autodepreciação (a história do ponto 
de vista conservador) da transformação social. (DAVIES 2017:125). 

 

Sendo assim, a quebra de estereótipos no meio escolar se mostra 

necessário, isso para não correr o risco de privar os alunos de se entenderem 

como pessoa inserida em sociedade, possibilitado aos mesmos a reflexão de mundo 

e do meio do qual eles fazem parte, fornecendo elementos para tomadas de decisão 

com mais consciência, se torna crucial para a própria formação intelectual e moral 

desses indivíduos.  

 

CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Na realização dessa pesquisa se percebeu os procedimentos da História 

Cultural e seus ensaios, que qualificam as formas de pensamento e a ação de 

indivíduos inseridos no convívio em sociedade, que na maioria das vezes desprovidas 

de recursos, procurando o que há de mais especifico nelas, sempre em busca do 

entendimento da sua lógica interior, sua dinâmica e principalmente as alusões que 

possam ter, isso em se tratando da cultura popular. E para isso o suporte foi a 

Literatura de Cordel, que pode ser entendida como um tipo de catálogo que 

abrange detalhes da própria formação estrutural da identidade nacional brasileira, 

sendo as histórias ali relatadas autenticas, tendo em vista que a História tem uma 

preocupação em busca da literalidade e constância ao real. Desse modo vai caber 

aos escritores e historiadores não se deixarem levar por informações inexatas ou 

inexistentes, pois do contrário se mutilam e distorcem as coisas naturais para o 

campo da inexatidão e da incerteza. 

É notável perceber que o cordel tem subsistido e conseguido sobreviver, 

apesar de todas as dificuldades e impactos proporcionados pelo desenvolvimento 

de técnicas e da evolução dos meios de comunicação que proporcionaram uma 

amplitude bem significativa das industrias culturais midiáticas. Desse modo o seu 

uso se torna pertinente para o entendimento e para a construção do próprio 

conhecimento cientifico, haja vista a necessidade sempre em se buscar uma 

diversificação do saber. E como aponta Paulo Freire, é inegável a obrigação pelo 
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desenvolvimento de uma emancipação com o aumento da habilidade e do 

enaltecimento da cultura e do conhecimento. 

Por isso a escola precisa refletir o seu pensar, reformulando suas ações 

pela compreensão do que a comunidade escolar, que abrange os alunos, pais, 

professores, direção e funcionários, esperando dela as realizações satisfatórias no 

que diz respeito a função social, na qual  a escola seja capaz de trabalhar com 

metas para que o ensino e a aprendizagem de fato se efetivem, em que a proposta 

político pedagógica esteja apoiada em  uma pedagogia crítica, capaz de desafiar o 

educando a pensar criticamente a realidade social, política e histórica, e que o 

educador seja aquele como no entendimento de Paulo Freire que “ensina os 

conteúdos de sua disciplina com rigor e com rigor cobra a produção dos educandos, 

mas não esconde a sua opção política na neutralidade impossível de seu que fazer”. 

Diante de tudo que foi exposto nessa pesquisa, se conclui que se torna 

necessário o aprofundamento do objeto pesquisado, e que de certa forma ainda 

precisa ser mais explorado para que posteriormente se consiga preencher as 

possíveis lacunas que ficaram. Entretanto foi notável perceber que a Literatura de 

Cordel se mostrou uma importante ferramenta para o ensino de História e uma 

inegável fonte histórica.  
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O discurso da literatura influencia no modo de pensar das pessoas, pois 

é produzido a partir do próprio imaginário e é em si uma forma singular de ver 

o mundo, seja através de um romance, conto, crônica, peça de teatro, entre 

outros tipos, que narram histórias fictícias, vividas – ou não – e contadas em 

determinado período, com intenções específicas.  

Ao longo da nossa pesquisa procuramos analisar o discurso literário de 

José de Alencar, enquanto escritor e romancista do século XIX, em sua obra 

O sertanejo, publicada em 1875. A partir de sua escrita analisamos como ele 

constrói os sujeitos sertanejos e suas representações.  

Nesse trabalho será usado como fonte para pesquisa o livro O Sertanejo 

de José de Alencar. Trata-se de romance regionalista publicado em 1875. 

Nele o autor, retrata o sertão brasileiro, as pessoas que á habitavam e os 

seus costumes, ressaltando aspectos rurais da realidade brasileira. Escritor 

detalhista, Alencar descreve a paisagem sertaneja de forma simbólica. Sua 

fauna e flora e o romance se passa entre os anos de 1764 e 1765 na região 

entre Aracati e Icó, no Vale do Jaguaribe, no Ceará. Os personagens principais 

são Dona Flor e Arnaldo, que possuem uma ligação desde pequenos. Arnaldo, 

representado ao longo da narrativa como herói, nutre uma forte admiração 

por Dona Flor.  

José Martiniano de Alencar nasceu em 1° de maio de 1829, na vila de 

Messejana na província do Ceará31. Província na qual a narrativa de O 

Sertanejo foi ambientada. Alencar foi casado com Georgiana Augusta 

                                                           
31 No período em que Alencar nasceu Messejana era uma vila separada de Fortaleza, porém 
em 1921 perdeu a categoria de vila e foi incorporada a cidade de Fortaleza tornando-se um 
bairro. 
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Cochrane32. Pouco se encontra sobre a vida de sua esposa e sobre sua vida 

de casado. 

Em sua autobiografia intelectual intitulada Como e Porque Sou 

Romancista Alencar descreve muitos momentos de sua vida, desde a infância, 

o período do colegial, momentos em família e em Olinda quando estudou lá, que 

ajudam a pensar o seu lugar de escrita. Falando um pouco sobre seus 

conhecimentos ainda jovem, Alencar escreve “Sabíamos pouco; mas esse 

pouco sabíamos bem. Aos onze anos não conhecia uma só palavra de língua 

estrangeira, nem aprendera mais do que as chamadas primeiras letras” 

(ALENCAR, 1893, p.5).  

José de Alencar como ficou mais conhecido, era formado em Direito, foi 

escritor e político brasileiro, escrevia romances de caráter nacionalista e foi 

um dos pioneiros nesse tipo de escrita, que tinha o intuito de construir uma 

identidade nacional, exaltando características culturais brasileiras e 

fortalecendo o sentimento patriótico na sociedade. Em sua autobiografia 

Alencar escreve que o lado menos esperado por ele em sua vida foi o lado 

político aflorado anos mais tarde: 

 

O único homem novo e quase estranho que nasceu em mim com a 
virilidade, foi o político. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou 
considerava o governo do estado coisa tão importante e grave, que 
não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios. Entretanto eu saía 
de uma família para quem a política era uma religião e onde se haviam 
elaborado grandes acontecimentos de nossa história (ALENCAR, 
1893, p. 11). 

                                        
Sua carreira política será em certa medida explicada em consequência 

de sua convivência familiar com políticos. Era filho do padre e mais tarde 

senador José Martiniano Pereira de Alencar e Ana Josefina de Alencar, uma 

família em certa medida abastada. Alencar foi um homem nascido na região 

hoje conhecida como Nordeste, mas que viveu em diferentes lugares durante 

sua vida e estava presente mais ao centro sul do país, onde ocorriam as 

diversas mudanças políticas em âmbito nacional. Esse lado do escritor estaria 

                                                           
32 Georgiana Augusta da Gama Cochrane (1846-1913), nascida e falecida no Rio de Janeiro, 
filha de Thomas Cochrane e Helena Augusta Velasco Nogueira da Gama. 
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contido nas linhas de seus romances? O Alencar político pode ter influenciado 

significativamente em seus conhecimentos e no modo como descrevia os 

espaços e sujeitos do romance. 

Cresceu em um período em que o cenário político se modificava, o Brasil 

já independente de Portugal, porém governado por D. Pedro I que abdica em 

1831 em favor de seu filho D. Pedro II, menor de idade. Neste período, o Brasil 

era, um país em grande medida rural. Esses fatores políticos serão de grande 

importância na trajetória de José de Alencar, pois ele ingressará na carreira 

política por volta de 1860 como deputado estadual do Ceará, já em 1868 

torna-se ministro da Justiça do Império ficando no cargo até 1870 quando 

deixa a política tendo sido filiado ao Partido Conservador. 

Uma das principais temáticas trabalhadas por Alencar e que 

contribuíram para que ganhasse notoriedade na literatura foram seus 

romances indianistas. Eles tinham como personagens principais os indígenas 

em diferentes momentos da história do Brasil. Acreditamos que tais 

personagens eram entendidos pelo autor como sendo de grande importância 

para a construção identitária do Brasil, pois são a base dessa sociedade 

brasileira, os nativos, os primeiros a estarem aqui. 

Na escrita de José de Alencar, assim como em tantas outras existe um 

olhar interessado, no caso de Alencar especialmente havia um interesse em 

se construir uma identidade nacional brasileira curiosamente o autor enfatizou 

em algumas de suas obras traços culturais de várias regiões do país, como 

nas obras O Gaúcho33 (1870), O Tronco do Ipê34 (1871), Til35 (1872) e O 

                                                           
33 Obra publicada em 1870 que retrata o Brasil, em especial os Pampas, ambientes mais 
afastados da movimentação citadina, conta a história do menino de nove anos Manuel Canho 
que perde o pai, a quem tanto admirava. A narrativa apresenta fatos que fazem parte da 
história do Brasil como a Guerra dos Farrapos, além de descrever um pouco da paisagem do 
sul do Brasil (ALENCAR, 1998). [1870] 
34 Romance regionalista de José de Alencar que narra uma história de amor, mistérios e 
crime, ambientada no Rio de Janeiro do século XIX, retratando a decadência do café. Contando 
a história de Mário que viveu desde criança na Fazenda Nossa Senhora do boqueirão, na trama 
também tem a personagem de Alice que faz par romântico com Mário (ALENCAR, 1998). 
[1871] 
35 Romance regionalista, que trata de temas como a cultura, o folclore e o linguajar de uma 
determinada região, publicado em 1872 retrata o cotidiano numa fazenda do interior paulista 
do século XIX. Berta, também conhecida pelo apelido Til, é a típica heroína romântica de alma 
bondosa que se sacrifica em prol de todos (ALENCAR, 2012). [1872] 
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Sertanejo (1875), esta última será fonte dessa pesquisa e servirá de base 

para pensar as representações feitas na obra. 

A narrativa do romance conta a história de Dona Flor e Arnaldo, 

personagens principais. Ela é filha de um capitão-mor e ele é vaqueiro que 

trabalha para Gonçalo Pires Campelo, o pai de Dona Flor. Os dois tem uma 

ligação muito forte desde a infância, que vai além do sentimento de afeição de 

duas crianças e cresce com eles. Entre eles surgem os personagens de 

Marcos Fragoso e Leandro Barbalho, ambos possíveis pretendente de Dona 

Flor. Na trama Arnaldo cria laços com índios da nação Jucás e o seu chefe 

Anhamum e essas relações e as representações feitas por José de Alencar 

sobre esses indígenas no sertão do Ceará são pontos interessantes a serem 

tocados também nessa pesquisa, que busca compreender essas impressões 

do autor a respeito dos sujeitos que vivem no sertão. 

O romance tem uma dose de misticismo e acontecimentos misteriosos 

que deixam o leitor cismando a respeito do que possa ter acontecido, a própria 

figura de Arnaldo, nomeado como o sertanejo em inúmeras passagens, é um 

ser muitas vezes sobrenatural que faz coisas inexplicáveis como nessa 

passagem “Arnaldo, que se debruçara ao punho da rede para conversar com 

a onça” (ALENCAR, 2006, p. 40). Além desse momento que indica sua 

conversa com o animal em outro trecho em que ele luta corporalmente com 

Aleixo Vargas o mesmo pensa a respeito do sertanejo “Quem o derrubara não 

fora seu camarada, o Arnaldo, mas a própria pessoa do demo na figura do 

rapaz” (ALENCAR, 2006, p. 50) indicado que ele estaria possuído por uma 

força maligna. 

Arnaldo é um dos personagens principais da trama, é ele o sertanejo 

evidenciado tantas vezes no romance, filho de vaqueiro, traz várias 

características do pai, além de muitos mistérios em sua relação com a 

natureza, que vai além do natural e torna-se místico, Alencar o descreve 

como: 

 

Era o viajante moço de vinte anos, de estatura regular, ágil, e delgado 
do talhe. Sombreava-lhe o rosto, queimado pelo sol, um buço negro 
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como os compridos cabelos que anelavam-se pelo pescoço. Seus 
olhos, rasgados e vívidos, dardejavam as veemências de um coração 
indomável. 
[...] Vestia o moço um trajo completo de couro de veado, curtido à 
feição de camurça. Compunha-se de véstia e gibão com lavores de 
estampa e botões de prata; calções estreitos, bolas compridas e 
chapéu à espanhola com uma aba revirada à banda e também pregada 
por um botão de prata. 
[...] Trazia o sertanejo, suspensa à cinta, uma catana larga e curta 
com bainha do mesmo couro da roupa, e na garupa a maleta de pelego 
de carneiro com uma clavina atravessada e um maço de relho 
(ALENCAR, 2006, p. 18). 

 

Sua caracterização traz muitas evidências da vida sertaneja/rural, além 

dos traços físicos e a cor de sua pele nos dando a entender que era escura 

“queimado pelo sol”, havia também as peculiaridades da vestimenta, a roupa 

de couro que lembra os vaqueiros, que até os dias atuais ainda utilizam de 

algum acessório desse material. O autor acrescenta que no século XIX essa 

indumentária era usada “Ainda hoje esse trajo pitoresco e tradicional do 

sertanejo, e mais especialmente do vaqueiro, conserva com pouca diferença a 

feição da antiga moda portuguesa, pela qual foram talhadas as primeiras 

roupas de couro” (ALENCAR, 2006, p. 18), como já vimos a narrativa é vivida 

entre os anos 1764 e 1765, mais de um século posterior a sua publicação, 

nesse momento o autor faz um paralelo aos séculos nos dando o entendimento 

de que mesmo sendo o sertão um espaço de mudanças, algumas coisas não 

se modificam com o passar dos anos. 

Junto a Arnaldo, como uma das personagens principais da narrativa 

está D. Flor filha do capitão-mor Campelo, de família abastada e aos moldes 

do colonizador/cidade, vem a ser o amor intocável do sertanejo, aquela a quem 

dedica boa parte de sua admiração e cuidado, sua amiga de infância, que 

brincava com ele pela vastidão do sertão e da fazenda da Oiticica onde foram 

criados, são personagens contrastantes, pois enquanto Arnaldo representa 

um lado mais rústico e rudimentar, D. Flor representa um lado mais delicado, 

gentil, elegante, conhecedora do Recife e dos mais diversos artigos de luxo 

vindos da metrópole: 
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[...] era D. Flor, a filha do Capitão-mor. Formosa e gentil [...] 
Na moldura desse gracioso toucado, a beleza deslumbrante de seu 
rosto resvestia-se de uma expressão cavalheira e senhoril, que era 
talvez o traço mais airoso de sua pessoa. No olhar que desferia a 
luminosa pupila, na seriedade dos seus lábios purpurinos, que ainda 
cerrados pareciam enflorar-se de um sorriso cristalizado em rubim, 
na gentil flexão do colo harmonioso e no garbo com que regia o seu 
fogoso cavalo, assomavam os realces de uma alma elevada que tem 
consciência de sua superioridade, e sente ao passar pela terra a 
elação das asas celestes (ALENCAR, 2006, p. 14). 
 

Além dessas considerações a respeito de D. Flor, Alencar em alguns 

momentos escreve sobre perfis de mulheres daquele período, outras 

personagens, de maneira que dão a entender uma certa predominância de 

superioridade masculina, mas que para o dado momento da narrativa eram 

comuns a sociedade: 

 

São assim as filhas do sertão: eu ainda as conheci de tempos bem 
próximos aqueles; suas tradições recentes ainda embalaram o meu 
berço. Esposas carinhosas e submissas, filhas meigas e tímidas, no 
interior da casa e no seio da família; quando era preciso davam exemplo 
de uma bravura e arrojo que subiam ao heroísmo (ALENCAR, 2006, p. 
122). 

 

Apesar das diferenças entre os dois personagens principais, em alguns 

pontos eles se assemelham, pois, a personagem de D. Flor em determinados 

momentos mostra sua força, seu orgulho e sua bravura, enquanto Arnaldo 

mostra ser um homem de sensibilidades e delicadezas: “Por outro lado 

também o coração indomável era de cera para os sentimentos afetuosos. Uma 

demonstração de amizade, um afago, obteria dele sacrifícios a que nenhum 

poder humano teria forças de o compelir jamais” (ALENCAR, 2006, p. 125). 

Além desses dois personagens muitos outros enlaçam o romance, como 

o pai de D. Flor o Capitão-mor Gonçalo Pires Campelo, a mãe D. Genoveva, a 

mãe de Arnaldo, Justa que foi ama de leite de D. Flor, Louredo seu pai já 

falecido e que tinha sido vaqueiro da fazenda da Oiticica, Marcos Fragoso que 

ficou interessado por D. Flor ao conhecê-la no Recife, Alina que fora criada 

pela família do Capitão-mor e era segundo os gostos do mesmo a futura 

esposa de Arnaldo, Leandro Barbalho primo de D. Flor e pretendente da 
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mesma, além de outros como Agrela e Padre Teles moradores da fazenda da 

Oiticica, Jó e Aleixo Vargas e mais alguns coadjuvantes. 

Entre outros aspectos que o narrador descreve no livro, encontramos 

também características das moradias, das funções dos empregados livres ou 

escravos, das cordialidades e comportamentos como vemos a seguir “O 

sertanejo curvou-se e beijou a mão ao fazendeiro, costume patriarcal já em 

voga no sertão e que ele praticava por um impulso d’alma” (ALENCAR, 2006, 

p. 74), essa passagem reflete como o próprio texto diz um costume do 

passado que era muito comum entre as pessoas mais abastadas e seus 

empregados ou cativos, nesse caso Arnaldo não se considera pertencente ao 

Capitão-mor, ele se considera um homem livre e assim prefere viver, mas ainda 

sim guarda esse costume e em respeito a Campelo é que pratica.  

 

As mulheres livres ou escravas, umas pilavam milho para fazer o 
xérem; outras andavam nos poleiros guardando a criação para livrá-
las das raposas; e os moleques as ajudavam na tarefa, batendo o 
mata-pasto, ou dando cerco às frangas desgarradas [...] 
Nos currais tirava-se o leite, acomodavam-se os bezerros, e cuidava-
se de outros serviços próprios das vaquejadas, que já tinham 
começado com a entrada do inverno (ALENCAR, 2006, p. 112). 

 

Aqui analisamos algumas funções, das mulheres, das crianças, além de 

alguns afazeres diários, comuns das fazendas e do modo de vida rural, outros 

fragmentos nos fazem ter uma visão mais apurada das moradias: 

 

À exceção da cozinha, cada aposento tinha uma rede de algodão muito 
alva. No dormitório a rede faz as vezes de cama; na varanda faz as 
vezes de sofá, e é o lugar de honra que o sertanejo, fiel às tradições 
hospitaleiras do índio seu antepassado, oferece ao hóspede que Deus 
lhe envia (ALENCAR, 2006, p. 61). 

 

Neste trecho o autor fala das tradições hospitaleiras dos indígenas, que 

serve de reflexão para comparação com tantos outros textos que deturpam 

a imagem do índio, nesse caso o narrador nos mostra que foram herdadas 

desses povos “bons costumes” e que descendemos deles, são nossos 

antepassados. Há em algumas partes da escrita de Alencar uma certa 
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valorização dos indígenas, não só nesta obra, mas como já vimos a sua tríade 

indianista, que reconhece a importância desses povos.  

Entretanto vamos perceber muitas das descrições feitas pelo autor são 

de posses de pessoas abastadas e até mesmo o costume hospitaleiro, como 

forma de esbanjar suas riquezas:  

 

Era costume de casa, e não só desta como de todas as grandes 
fazendas, não deixar partir os hóspedes sem os regalar; e isso usavam 
os ricaços, não tanto por obséquio e satisfação dos estranhos, como 
principalmente por ostentação do fausto com que se tratavam 
(ALENCAR, 2006, p. 93). 
 

 Como vimos anteriormente o vaqueiro é uma figura muito presente no 

sertão e nas narrativas sobre sertão e sobre o Nordeste: “É um dos traços 

admiráveis da vida do sertanejo, essa corrida veloz através das brenhas; e 

ainda mais quando é o vaqueiro a campear uma rês bravia. Nada o retém” 

(ALENCAR, 2006, p. 103). No caso da obra O Sertanejo não é diferente, o 

falecido vaqueiro da fazenda da Oiticica era o pai de Arnaldo, Louredo. Tal posto 

seria passado para o próprio Arnaldo, que mesmo tendo todas as qualificações 

para o trabalho, não o quer.  

Mesmo não sendo o vaqueiro oficial da fazenda, o sertanejo Arnaldo não 

deixa de ser um, pois em alguns trechos percebemos suas habilidades e a 

importância dessa figura no sertão:  

 

Quem nunca ouviu essa ária rude, improvisada pelos nossos vaqueiros 
do sertão, não imagina o encanto que produzem os seus harpejos 
maviosos, quando se derramam pela solidão, ao pôr do sol, nessa hora 
mística do crepúsculo, em que o eco tem vibrações crebras e 
profundas (ALENCAR, 2006, p. 116). 

 

Arnaldo mostra toda sua destreza como vaqueiro quando encontra a 

novilha perdida de D. Flor, Bonina. Que tinha sido procurada por todas as 

partes pelo o então vaqueiro da fazenda Inácio Góis e que não havia 

encontrado, além da inquietação do Capitão-mor para que ele assumisse o 

lugar de vaqueiro da fazenda havia também o casamento arranjado para ele 

com Alina, que era filha de um parente de D. Genoveva e tinha ficado órfã, foi 

recolhida por eles e havia sido criada na fazenda: “Da mesma idade que a filha 
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do capitão-mor, e também formosa, tinha essa moça o tipo inteiramente 

diverso. Era loura, de olhos azuis, e corada como uma filha das névoas boreais” 

(ALENCAR, 2006, p. 84). 

A passagem anterior é uma das descrições que o autor faz de Alina, 

outro fragmento é este em que ele nos faz refletir sobre o processo de 

mestiçagem na Província do Ceará:  

 

Foi ela talvez um dos primeiros frutos dessa anomalia climatológica do 
sertão de Quixeramobim onde, sob as mesmas condições 
atmosféricas, se observa com frequência e especialmente nas moças, 
aquela notável aberração do tipo cearense, em tudo mais conforme a 
influência tropical (ALENCAR, 2006, p. 84).  
 

O autor não deixa claro o que seria essa anomalia, acreditamos ser o 

tipo tão diferente da jovem Alina, já que nascida no sertão do Ceará tinha 

características tão diferentes dos habituais. 

Esse processo de mestiçagem ocorreu em toda a América portuguesa, 

além dos próprios portugueses, italianos, holandeses, franceses, africanos, 

entre outras etnias e culturas adentraram os sertões e o território da colônia 

por motivos variados. Desses encontros e relações se originaram diversos 

biotipos diferentes, entre eles o da personagem Alina. 

José de Alencar traz em sua escrita além de vários personagens, 

também a questão da seca e aborda ela de diferentes maneiras, pois o sertão 

narrado por ele não é o habitual sertão da seca e da miséria que é retratado 

em grande parte dos livros de literatura dos séculos XIX e XX. Além do sertão, 

havia também o sertanejo que exprime características marcantes e de valor 

simbólico para o ambiente em que vive: 

 

O sertanejo é supersticioso. A solidão, quando não a acompanha a 
ciência, inspira sempre este feiticismo. Vivendo no seio da grande alma 
da criação, que ele sente palpitar em cada objeto, tudo quanto o 
cerca, animal ou coisa, parece ao homem do campo encerrar um 
espírito, que ali expia talvez uma falta, ou espera uma ressureição 
(ALENCAR, 2006, p. 153). 

 

A figura do sertanejo é em muitos momentos mistificada, dando ao 

personagem sentidos e competências extraordinários ao ser humano, mas 
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que fazem do protagonista uma representação de sensibilidades 

proporcionadas pelo sertão.  

E esse sertão passava por fases, por mudanças e transformação, sendo 

ora um sertão de estiagem, em que os recursos são mais escassos e a 

paisagem mais árida. E ora um sertão de abundância, em que sua terra cobre-

se de um manto verde e a paisagem é de encher os olhos de tanta beleza. 

Diante de tudo que foi analisado e lido, podemos compreender uma 

parcela da dimensão histórica da narrativa contada por José de Alencar em O 

Sertanejo. Além de nos trazer esse lugar de saudade do autor, que em 

diversos momentos se recorda de suas próprias vivências, nos possibilita 

também pensar o sertão de abundâncias, revigorado após o período de seca 

e deslumbrante em sua natureza. 

Podemos refletir também acerca dos personagens, que trazem traços 

que fazem parte dos estereótipos já conhecidos, mas que também estão 

ligados ao pensamento da época, tendo em vista o autor ser influenciado por 

seu tempo. 

Os sertões em grande medida contam narrativas diversas sobre seus 

habitantes, os que vão de passagem, os que ficam e os que partem, os que 

trazem os costumes da cidade como D. Flor que parece um símbolo da 

colonização seja no vestir, no comportamento e nos traços físicos. Ou como 

Arnaldo que representa o sertanejo, o rural, a força, moldado pelo sertão esse 

“Lugar inóspito, desconhecido, que proporciona uma vida difícil, mas habitado 

por pessoas fortes. A força de seu habitante aparece relacionada à 

capacidade de interagir com a natureza” (OLIVEIRA, 1998, p. 197). 

Acreditamos que a literatura e não só ela, nos trazem e possibilitam 

conhecer muito do passado, dos espaços, dos sujeitos e seus 

comportamentos. E o que disso influencia em nossos modos de vida, nossos 

pensamentos, crenças, como também o que herdamos dessas histórias. 

A partir da leitura do romance O Sertanejo nos permitimos pensar nas 

relações entre pais e filhos, relações de trabalho e companheirismo que 

observamos em vários trechos em que Arnaldo se mostra fiel aos seus 
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princípios e seus amigos, nas alianças feita por ele com os indígenas, na 

admiração que sente por sua amada Flor e como isso simboliza o nosso 

passado, os processos de miscigenação, a formação do povo brasileiro e 

também como alguns preconceitos e hostilidades presentes em uma escrita 

do século XIX ainda existem em uma sociedade do século XXI. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo é fruto de uma análise inicial dos volumes da revista do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). No intuito 

de elaborarmos uma breve averiguação com foco no tema das espacialidades, 

surgiu esta oportunidade de discutirmos o espaço em Augusto Tavares de 

Lyra (1872-1958) e a relação com o papel social do historiador. Essas duas 

abordagens se relacionam a partir do momento que apontamos uma estrita 

ligação do lugar social, métodos e procedimentos, com a produção 

historiográfica do instituto, ao qual Tavares de Lyra faz parte. 

 As fontes são os volumes da revista do IHGRN. Elas permitem 

enxergamos uma série de questões que passam desde temas como identidade 

até a responsabilidade, valores e posições que o historiador toma na Primeira 

República do Brasil. Com efeito, é possível identificar as barreiras e metas 

primárias na agenda do instituto. Certamente, isso se torna possível em razão 

de que está na escrita da história os problemas e impasses aos quais os 

humanos se deparam.36 Para realçar esta perspectiva, o sociólogo Pierre 

Bourdieu, a partir de seu estudo,37 revela bons apontamentos para 

realizarmos indagações, do tipo: até onde vai o discurso do historiador? Para 

quem e por que ele produz determinada narrativa? Qual a concepção de 

história desses pesquisadores e qual o impacto disso na escrita da história? 

Sem dúvida alguma, e isso tentamos deixar claro em nosso trabalho, é que 

esses questionamentos precedem a representatividade do espaço. Ou seja, 

antes de fazer ver e dizer o espaço, há uma cadeia de condições por trás 

desses discursos. 

                                                           
36 RODRIGUES, José Honório. Teoria da história do Brasil: introdução metodológica. 4° ed. 
atualizada. São Paulo, Ed. Nacional, 1978, p. 28.  
37 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004.  
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 A Primeira República traz consigo muitas conturbações. Movimentos 

messiânicos, a Campanha de Canudos, Revolta da Vacina, Guerra do 

Contestado etc. Além, também, de preocupações sócio-políticas. Os 

institutos históricos ficam encarregados, de certa maneira, para buscar a 

identidade de cada Estado Federativo. Esse papel das instituições é de longa 

data. Possuem como modelo o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), ao qual esteve atrelado ao projeto histórico do Império.38 A República, 

vista como o progresso para a elite intelectual e o restante do governo - talvez 

a população tivesse outra opinião - foi percebida através do discurso. E essas 

instituições disputaram o passado. Ademais, sofrendo influência de 

intelectuais europeus, como Auguste Comte, Gabriel Monod, Charles 

Seignobos e Langlois, entre outros, as diretrizes da pesquisa histórica foram 

sendo remodeladas aos poucos.39 

 Como constata Michel de Certeau, o ofício do historiador tem uma 

historicidade própria. Sua interpretação e modelo de crítica reflete um 

determinado tempo.40 A escrita da história está ligada diretamente com uma 

prática social. E assim pode ser definida a orientação do trabalho, da 

narrativa, isto é, o discurso do profissional da história enquanto ciência. De 

tal maneira, não podemos perder de vista o âmbito, ou melhor, o contexto ao 

qual Augusto Tavares de Lyra e seus pares estão inseridos. A historiografia 

do IHGRN demonstra um mapeamento das principais preocupações do início 

do século XX para os letrados, entre elas: mostrar o alinhamento entre um 

sentimento de pertença com uma determinada história e geografia. 

Nos primeiros anos de funcionamento do Instituto, desde sua fundação 

em 1902, a pauta principal foi discutir e, através do jogo político com o Estado 

do Ceará, consolidar as divisas do Estado.41 Há um interesse aqui que 

                                                           
38 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial 
no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993, pp. 31-45. 
39 HRUBY, H. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no limiar da República (1889-
1912): momentos decisivos. In: IX Encontro Estadual de História - ANPUH/RS. Vestígios do 
passado, a história e suas fontes. Porto Alegre, 2008, pp. 2-3.  
40 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 6.  
41 SANTOS, Magno Francisco de Jesus. “Homens que não se desinteressam pelas coisas do 
espírito”: a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e a invenção 
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relaciona história, política e o posicionamento intelectual. Uma tripla aliança 

a qual buscamos destrinchar. 

 

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO: HISTÓRIA E JUSTIÇA 

 

 Tavares de Lyra possui uma posição consagrada no IHGRN. Todo seu 

trabalho remonta a um discurso de poder, efetivo e dominante.42 Discutir a 

espacialidade é seu objetivo. As ferramentas utilizadas para forjar esse 

espaço passam pelo discurso e a posição social que ocupa dentro da 

instituição. Como isso acaba ficando legitimado? Essa pergunta diz muito para 

conseguirmos compreender de que forma os discursos são tão poderosos e 

legitimadores de opiniões.  

Para responder esse primeiro questionamento, há de levar-se em 

consideração as premissas bourdieunianas: a sociedade não permite todos 

fazerem a mesma coisa. Não é todo mundo que está liberado para decidir 

sobre a medicina, não são todos que tomam decisões a respeito do que é 

sagrado ou profano na sociedade, da mesma forma não são todos a 

concretizar deliberações e escolhas no que tange à história e à geografia. Os 

institutos históricos são lugares privilegiados para estas cogitações e 

debates. O que Pierre Bourdieu chama de campo é justamente um espaço 

abstrato de posições e relações, onde existem agentes sociais disputando e 

lutando por significados, interesses, capital social, reconhecimento e 

conservação do poder.43 

Esse espaço de sociabilidade permite e, ao mesmo tempo, proíbe 

discursos. Não são todas narrativas autorizadas.44 Depende do campo, 

depende do espaço e da história de quem fala. O que enxergamos nos anos 

iniciais do IHGRN é um epifenômeno da disputa por sentidos e significados. 

                                                           
do passado potiguar (1902). VI Colóquio Nacional de História Cultural e Sensibilidades – 
Sertões: histórias e memórias, UFRN-CERES, Caicó-RN, 2016, pp. 391-397. 
42 FOUCAULT, Michel. Ordem do discurso. 20° ed. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 2010, 
p. 18.  
43 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 20.  
44 CERTEAU, Michel de. Op. Cit., p. 47-48.  
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Justamente a primeira década de funcionamento da instituição tem como alvo 

fazer ver e dizer um espaço com limites claro. Homens como Augusto Tavares 

de Lyra, Coelho Rodrigues, Felisbelo Freire, entre outros, focaram suas forças 

para apresentar uma geografia e história em consonância com a identidade 

potiguar. De certa maneira, os artigos, ensaios e demais textos proporcionam 

uma reconstrução da trajetória histórica do Rio Grande do Norte até chegar 

na Primeira República.  

Antes de saltarmos para a análise das fontes, é essencial destacar as 

considerações de Renato Amado Peixoto. O historiador identifica, analisando 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que há um plano 

constituidor de determinado saber sobre o espaço, acompanhando 

estritamente o projeto de história nacional.45 Do mesmo modo, observamos 

essa manifestação no IHGRN. Uma noção espacial sendo erigida caminhando 

ao lado do saber histórico.  

A escrita da história do Instituto é muito característica. Nas duas 

décadas iniciais de trabalho, de nossa instituição em questão, estamos 

falando de uma história-memória. Como sustenta Bruno Costa, em sua tese, 

a historiografia do IHGRN é marcada por uma ligação, relação próxima, entre 

a história e memória. Primeiro, por tentar ser verdadeira, não criticando a 

memória. Ademais, na contramão, estabelecendo uma legitimidade para as 

narrativas.46 Segundo, por se tratar de uma construção discursivo-imagética 

do passado norte-rio-grandense. Esse processo diz muito sobre a posição 

intelectual e suas responsabilidades. O espaço do Rio Grande do Norte, e 

outrora Rio Grande, estabelece os primeiros passos na colonização.  

 A família Albuquerque Maranhão concentra a força motriz dessa 

identidade potiguar. Em textos consagrados como Limites do Rio Grande do 

Norte e Ceará, de Thomaz Antonio de Villanova Portugal, publicado logo no 

                                                           
45 PEIXOTO, Renato Amado. Cartografias imaginadas: estudos sobre a construção da história 
do espaço nacional brasileiro e a relação História & Espaço. Natal: EDUFRN; Campina Grande: 
EDUEPB, 2011, p. 13-14.  
46 COSTA, Bruno Balbino Aires da. “A casa da memória norte-rio-grandense”: O Instituto 
Histórico e geográfico do Rio Grande do Norte e a construção do lugar do Rio Grande do 
Norte na memória nacional (1902-1927). Porto Alegre, Tese de Doutorado, 589 f., 2017, p. 
25.  
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primeiro volume da Revista, o autor deixa claro a importância de Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão, não só pelo ato de “pacificação” dos indígenas, mas 

também por caracterizar as origens do Estado.47 O texto destaca combates 

entre os colonizadores, embate com indígenas, além da tomada de terras. 

Após Albuquerque tratar de fundar a povoação naquele espaço, estava, “pois, 

instalada a máquina política e administrativa do hoje Estado do Rio Grande do 

Norte.”48 

Mas talvez a maior indicação na construção desse espaço possa ser 

verificada no texto que Augusto Tavares de Lyra compartilha a escrita junto 

com Vicente Lemos, obra intitulada Apontamentos sobre a questão de limites 

entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, publicada em 1905 na 

Revista.49 De início pautam: “Não pretendemos fazer a história das lutas que 

os colonizadores tiveram de sustentar com os indígenas, nem tão pouco 

estudar como lhes foi possível selar as pazes com estes, de modo a poderem, 

coadjuvados por eles, prosseguir a obra iniciada com a fundação do forte dos 

Reis.”50 Os dois autores começam tentando superar as posições de Thomaz 

Portugal em sua narrativa. Um contraste que o leitor percebe rapidamente. 

Portugal fortalece questões de conflitos, e, por outro lado, os dois sócios 

enfatizam a dicotomia história-jurisdição. 

 Augusto Tavares de Lyra e Lemos focam no raciocínio histórico-jurídico, 

a narrativa é completa de indagações quanto aos documentos publicados pelo 

Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará (IHGACE). Esse 

embate entre os dois Estados durou anos.51 No entanto, o escrito dos 

autores em prol do Rio Grande do Norte concretizou-se já com argumentos 

                                                           
47 PORTUGAL, Thomaz Antonio de Villanova. Limites do Rio Grande do Norte e Ceará – Síntese 
Histórica da Conquista. In: RIHGRN, Vol. 1, número 2, Natal, 1903, p. 2-51. 
48 Idem, p. 5.  
49 LYRA, Augusto Tavares de; LEMOS, Vicente S. Pereira de. Apontamentos sobre a questão 
de limites entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. In: RIHGRN, vol. 03, parte 
1, Natal, 1905, p.11-146. 
50 Idem, p. 14.  
51 Para conferir a disputa entre Rio Grande do Norte e Ceará pelas divisas e limites do Estado: 
FERNANDES, Saul Estevão. O (in)imaginável elefante mal-ajambrado: a questão de limitas 
entre o Ceará e o Rio Grande do Norte e o exame da formação espacial e identitária norte-
rio-grandense na Primeira República. Natal. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. UFRN – CCHLA. 154f., 2012. 
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bem detalhados. E aqui percebermos o caráter relacional da história-justiça. 

A dimensão jurídica adentra na narrativa constituindo o amálgama de 

interesses da instituição: história, espaço e verdade. A narrativa transforma-

se em meio para o consenso da luta por significados, pretendendo ganhar 

bases sustentáveis.52 O discurso de Lyra e Lemos tem a pretensão da 

verdade.53 

Os argumentos dos autores carregam várias facetas. Desde o destaque 

ao elemento mnemônico, jurídico (com mais evidência), documental, histórico 

por excelência, e tudo isso indo em direção ao espaço, objeto em questão. 

Ora, é preciso salientar que todo esse debate é um jogo de interesses. O 

espaço do Rio Grande do Norte é pensado e articulado mediante debates 

convenientes para a elite política e intelectual. Lyra, ao comentar sobre as 

divisões propostas pelos cearenses, destaca:  

 
A divisão orográfica, verdadeiro baluarte na separação na fase 
expressiva do Conselheiro Alencar Araripe, aceita por todos os 
escritores e geógrafos antigos e modernos, exclui, de modo absoluto, 
a pretensão de querer o Ceará ir além do Morro do Tibáu, considerado 
por Millietde Saint' Adolphe o limite natural das duas capitanias (...).54 

 
A fala não deixa dúvidas. Tavares de Lyra evoca a famosa dialética de 

antigos e modernos, modelo operatório do raciocínio iluminista. Com isto ele 

pretende atribuir peso com tom histórico, esboçando o rastro grego até a 

modernidade. Por outo lado, abrindo espaço para um parêntesis, essa 

dicotomia sofreu um abalo no século XIX. A inserção do fator indígena altera 

e muito essa forma de pensar.55 Desde Karl F. von Martius, o elemento 

ameríndio caiu em peso na escrita da história nacional. Revelando novas 

preocupações e maneiras de ver a identidade nacional.  

Mas, de qualquer maneira, Lyra e Lemos ainda consagram a natureza 

em sintonia com o valor da história. Pois não basta apenas salientar nuances 

                                                           
52 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010, p. 22, 
p. 93-124.  
53 Idem. 
54 LYRA, Augusto Tavares de; LEMOS, Vicente S. Pereira de. Op. Cit., p. 24. (grifo dos 
autores) 
55 Cf. HARTOG, François. Os antigos, o passado e o presente. Brasília – Editora: Universidade 
de Brasília, 2003. 
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da geografia física. Vale, de igual maneira, apontar a relação com certa 

espacialidade política. A natureza é um fator determinante. No restante da 

fonte, detalhes geográficos são utilizados constantemente. De certa forma, 

querem passar a ideia de um limite natural. Ou seja, que não é meramente 

política toda essa questão, mas há fatores que vão além dos argumentos, os 

elementos naturais se impõem. A exemplo disso, os autores trazem a ideia do 

divortium aquarum, podendo ser compreendido basicamente como “divisória 

de águas”. Isso tange, de acordo com os autores, não só a constituição 

natural dos rios, mas também as serras e montanhas como limites evidentes 

dos Estados.56 

Doravante, os autores tentam finalizar a questão com um argumento 

central: a colocação do uti possidetis. Esse referencial histórico-político feito 

para delimitar o espaço, com base na posse de terras, tem por finalidade, na 

narrativa de Lyra e Lemos endossar uma divisa que é histórica antes de tudo. 

A escolha de temporalidades distantes, já a partir da colonização, faz todo o 

sentido. Não tem nada de arbitrário. Esse jogo temporal é revelador de um 

estratagema que visa utilizar as mais eficientes formas e instrumentos 

materiais ou imateriais legitimadoras do espaço. Os pesquisadores fazem 

questão em ressalvar: com base no que foi “exposto, verifica-se que a 

nenhuma das duas capitanias foram assinaladas divisas determinadas: a 

jurisdição estabeleceu-se pelo uti possidetis até onde se estendiam as tribos 

que eram submetidas.”57 

Percebemos pelo recorte temporal dos autores, talvez uma indicação 

de Lyra, uma base cronológica. Indo da colonização até os questionamentos 

sobre as sesmarias e o controle da jurisdição por parte do Ceará. Tal linha de 

raciocínio consagrada no texto talvez seja resposta a proposta que o próprio 

Tavares de Lyra estabeleceu em um texto de 1902, mas publicado apenas em 

1904, na revista do IHGRN, intitulado Questão dos limites entre os Estados 

do Ceará e Rio Grande do Norte. O autor coloca: “Em primeiro lugar, seria 

                                                           
56 LYRA, Augusto Tavares de; LEMOS, Vicente S. Pereira de. Op. Cit., p. 23-50.  
57 LYRA, Augusto Tavares de; LEMOS, Vicente S. Pereira de. Op. Cit., p. 21.  
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preciso provar que a posse do território contestado sempre foi do Estado que 

será beneficiado - porque, si a posse não for sua, há transferência de 

jurisdição sobre o mesmo território de um para outro Estado, e, 

conseguintemente, desmembramento (...).”58   

 Com base no excerto acima, o autor vê valor em uma linha de 

pensamento onde há continuidade, constância jurídica e, portanto, tese 

histórica a respeito do território e limites. O espaço norte-rio-grandense, no 

argumento de Lyra, tem raízes na época colonial. Ora, o argumento histórico 

carrega premissas de alinhamento. 

E claro, quando pontuamos que a argumentação dos historiadores parte 

de um determinado campo e lugar social, Tavares de Lyra compartilha de uma 

visão particular de espaço intelectual – o que indica, diretamente, que a visão 

de nosso agente histórico privilegiado bate com demais visões, fruto de uma 

instituição. Isso denuncia, portanto, a ligação do espaço social com a 

linguagem. Durval Muniz de Albuquerque Júnior deixa claro que a linguagem, o 

geográfico e o histórico se encontram, porque justamente os diversos 

símbolos e linguagens constituem uma distribuição espacial de sentidos. 

Linguagem e história estão juntas. 

Quando tratamos dos sócios do IHGRN, estabelecer datas, 

personagens, passagens históricas, acontecimentos etc. em relação aos 

fundadores da capitania, como demonstrado a partir da família Albuquerque 

Maranhão, era muito relevante para a construção, inclusive, da memória 

histórica do Rio Grande do Norte.59 

O espaço para Tavares de Lyra, como estamos vendo, é o palco para o 

trabalho histórico. Consagra-se como campo de disputa. Não é apenas 

geografia e natureza, é também história e justiça. A justiça se encontra em 

cada questionamento, a cada documento prestado, na proposta de 

referências como o uti possidetis ou o divortium aquarum. O espaço para 

Tavares de Lyra é o alvo da justiça histórica.  

                                                           
58 LYRA, Augusto Tavares de. Questão de limites entre os Estados do Ceará e o Rio Grade 
do Norte. In: RIHGRN, vol. 2, Natal, parte 1, 1904, p. 10-69. 
59 COSTA, Bruno Balbino Aires da. Op. Cit., p. 279.  
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PAPEL SOCIAL DO HISTORIADOR 

 

Para entendermos de que maneira se define a posição de Tavares de 

Lyra como historiador na sociedade, vale a pena, precedentemente, analisar 

a visão dele dentro da instituição, suas ideias e como elas são articuladas.   

Como observamos, a partir de um problema político, os limites, o espaço 

norte-rio-grandense consagra-se no IHGRN com base numa agenda política. 

Lyra se vê diante e pertencente ao âmbito político. Sua carreira diz muito 

sobre quem ele é. Deputado, professor de história, além de, deveras 

indicativo, ser bacharel pela Faculdade de Direito do Recife. Lilia Schwarcz 

aponta que desde os anos após a Independência, as faculdades de Direito e 

Medicina eram os grandes centros migratórios, alvo dos jovens provindos de 

famílias com mais condições financeiras (ao ponto de enviar o filho para outra 

região).60 Geralmente, era uma carreira na política garantida. 

Já foi abordado que a sociedade não permite qualquer pessoa dizer algo 

ou mesmo lidar com as definições e sentidos das coisas. A inserção de um 

sujeito em determinado espaço de sociabilidade é consagrada através de 

condições muito específicas. Antes de perceber o papel social do historiador, 

identificar o local onde está situado o indivíduo é de suma importância. O 

Instituto tem suas portas abertas através de uma primeira e clara 

alternativa, caracterizada nas atas: “Art. 7—Para ser admitido como sócio 

efetivo, deverá o candidato residir na cidade do Natal ou em lugar que esteja 

em comunicação fácil e constante com ela, ser cidadão de merecimento nas 

letras, ciências, industrias ou artes e ter de idade vinte e um anos, pelo 

menos.”61 

Augusto Tavares de Lyra participou do debate. Colocou argumentos 

frente à discussão dos limites. Importa aqui saber não o resultado dessa 

disputa entre os Estados, mas toda a gama histórico-social que participava, 

                                                           
60 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial 
no Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 34.  
61 ESTATUTOS DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. In: 
RIHGRN. Vol. 1, n. 1, Natal, 1903, p. 10-11. 
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fazia-se presente em cada sessão, marcando substancialmente a presença 

dos historiadores no espaço público. Ora, duas coisas podem ser extraídas 

daqui: a primeira é a posição do historiador e, mais ainda, todo o arcabouço 

teórico que ele representa; a segunda é a importância do IHGRN para o Rio 

Grande do Norte. 

Percebe-se, não há como descolar a ação, o pensamento ou mesmo 

aquilo que alegra ou entristece do campo ao qual o sujeito participa. Pierre 

Bourdieu é enfático nesse argumento: o microuniverso que aquele indivíduo faz 

parte é condição elementar da maneira de pensar, agir, discutir e estar à 

mercê de determinados sentimentos.62  

O discurso de Tavares de Lyra apresenta-se sob a forma de um saber 

específico. Ganhando contornos para uma sociedade, com determinadas 

preocupações, apresentando x ou y objetivos. A narrativa do autor pretende 

ser verdadeira, demonstrando vontade de verdade. De tal forma que a base 

dessa vontade é matizada pela instituição.63 O instituto é revelador dos 

motivos e condições do discurso. Ou seja, mediante isso encontramos o 

reforço da argumentação de Bourdieu. É compreensível vislumbrar o lugar ou, 

para citar o conceito do sociólogo francês, o campo a qual está inserido 

determinado sujeito influenciando diretamente a sua narrativa. Em outras 

palavras, existe de tudo, menos posição neutra. Talvez seja por isso que 

Tavares de Lyra não comenta nem uma única vez sobre imparcialidade. Por 

que apontamos destacar essa questão? Porque justamente o princípio do 

historiador imparcial é constantemente relembrado na Primeira República 

brasileira, dentro dos grupos aos quais contam com a presença de 

historiadores.64   

Os artigos apresentados ao IHGRN inicialmente tratam de caráter 

defensivo. Isto é, os trabalhos de Lyra são uma defesa do Estado norte-rio-

                                                           
62 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 20-28.  
63 FOUCAULT, Michel. Ordem do discurso. 20° ed. EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo, Brasil, 2010, 
p. 17.  
64 GOMES, Ângela de Castro. A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte – MG. 
Argumentum, 2009, p. 11. 
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grandense. Há uma dimensão pragmática. Os efeitos visados são claros: 

definir os limites geográficos federativos. Uma aliança oitocentista: geografia 

e história. No texto Questão de limites entre os Estados do Ceará e o Rio 

Grade do Norte, o pesquisador aborda exatamente essa linha de raciocínio, a 

geografia andando pari passu com a história. 

Quem é o historiador? Essa pergunta promove provocações que se 

estendem por séculos. Olivier Dumoulin alerta para pensarmos sobre o ethos 

do historiador enquanto prática social.65 Isto é, a caracterização de si, da 

atuação profissional. Olhando detalhadamente para o trabalho de Tavares de 

Lyra, reconhecemos o imperativo da defesa. A história como pretexto de 

concretizar objetivos políticos de maneira evidente. 

A história, num tom epistêmico-metodológico, buscava a mais firme 

cientificidade. Em lugares sociais, como no caso dos institutos históricos, 

podemos perceber com facilidade o esmero relacionado ao trabalho do 

profissional da história.66 Da mesma maneira, Tavares de Lyra, junto a Vicente 

Lemos, reclama disso em sua parte na defesa pelo espaço norte-rio-

grandense:  

 
O registro das sesmarias era então um só e feito nas provedorias e 
juntas da fazenda. Ora, a junta de fazenda do Ceará só foi criada em 
1799 e antes de 1723, quando foi criado o lugar de ouvidor da 
capitania, a que ficou unido o de provedor; o Ceará era dependente da 
provedoria do Rio Grande. 
De que arquivo foram, pois, tiradas as certidões de sesmarias do 

Ceará?67 

 
 A preocupação com o arquivo é tipicamente moderna. Fruto da 

concepção de história solidificada no XIX. A pergunta dos autores vai em 

direção aos documentos. O arquivo em si, com sua riqueza e variedade, é 

complexo. Significa tudo e nada ao mesmo tempo.68 São as fontes que 

fornecem a possibilidade da história. Não obstante, a multiplicidade das fontes 

                                                           
65 DUMOULIN, Olivier. O papel social do historiador: da cátedra ao tribunal. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2017, p. 12-16.   
66 GOMES, Ângela de Castro. Op. Cit., p. 30-35.  
67 LYRA, Augusto Tavares de; LEMOS, Vicente S. Pereira de. Op. Cit., p. 28. (grifo nosso) 
68 HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2013, p. 231-235.  
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e sua polissemia possibilitam o historiador chegar a lugar nenhum. Por isso o 

questionamento, de que arquivo são pertencentes os documentos utilizados 

no argumento dos cearenses? Não importa o sentido literal da pergunta, mas 

o sentido de origem, a colocação teórica e prática: a gênese e o significado da 

utilização de tais arquivos. Enfim, o papel de Lyra, nesta parte, é se posicionar 

como intelectual e dominante sobre os conhecimentos metodológicos de seu 

ofício. Garantindo a busca pela melhor condição científica do historiador. 

 Ainda no texto sobre questão de limites entre os Estados, Tavares de 

Lyra se compromete com a causa, pois ele se vê diante de um problema 

duplamente profissional. Sendo o primeiro de cunho por parte do historiador, 

e o outro referente ao universo da política. Na seguinte citação nos 

deparamos:  

 
Deputado pelo Estado que o projeto visa prejudicar, vi-me forçado, 
para melhor defender os seus direitos, a estudar cuidadosamente o 
assunto. Ficaram-me desse estudo notas e impressões, que serão 
oportunamente desenvolvidas; mas que podem, desde já, orientar a 
Comissão no exame meticuloso a que terá de proceder e do qual 
resultará - espero firmemente - a convicção de que o projeto, além de 
inconstitucional, e absolutamente inaceitável, nos termos em que se 
acha redigido.69 

 
 Os documentos se apresentam como desafio frente ao pesquisador. A 

discussão não diz respeito simplesmente a uma disputa sobretudo onde o 

Estado é o principal influenciador. Mas o que chama a atenção é também como 

Augusto Tavares de Lyra é uma peça chave neste âmbito de defesa pelo 

espaço. Lyra é representante não apenas da história, mas também do 

instituto e do governo. Sua indignação perante a argumentação dos 

cearenses vem, assim, por todos os lados que ele representa. Sob este ponto 

de vista, é uma tripla responsabilidade.  

 

 

 

 

                                                           
69 LYRA, Augusto Tavares de. Questão de limites entre os Estados do Ceará e o Rio Grade 
do Norte. In: RIHGRN, vol. 2, Natal, parte 1, 1904, p. 11.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado, o espaço em Tavares de Lyra, com base nos excertos 

que abordamos, remonta um cenário de disputa. A espacialidade é o 

referencial dessa luta, onde se move a história, geografia e política. Três 

forças operantes que movem o discurso de Lyra. O espaço é constituído pela 

possibilidade de narrativa que o instituto fornece, isto é, o IHGRN garante a 

viabilidade da fala lyriniana. Tudo é observável através do Campo de Bourdieu. 

O deputado potiguar é o porta-voz legitimado para esta disputa. Pois, antes 

de sua competência, vem a sociedade e, por conseguinte, o campo social ao 

qual está inserido o sujeito. Tentamos neste artigo deixar bem mais evidente 

a ligação entre o espaço legitimador da fala e o discurso daquele determinado 

sujeito.  

O papel social que Tavares de Lyra desempenha, a partir do que foi visto 

em nossa averiguação, apontam para um historiador da Primeira República, 

preocupado e engajado com a agenda política do seu Estado. Paladino dos 

interesses maiores, políticos e sociais, a prática de Lyra passa desde a 

utilização combinatória da história-geografia como também deixa claro a 

preocupação metódica de ofício e sua participação no espaço público. Da 

política à história, da preocupação metodológica até a garantia do espaço 

norte-rio-grandense, Lyra se comprometeu, tomou posição pública. Esse 

indivíduo heterogêneo em capacidade e no conhecimento, demonstra a 

autonomia e, ao mesmo tempo, forte ligação de dois mundos – história e 

política -, deixando claro o quanto estão mais próximos do que pensamos. 
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INTRODUÇÃO 

 

As discursões acerca da cultura não é uma questão nova no cenário 

intelectual. A cultura é discutida de diversas maneiras em diversos lugares, a 

tradição cultural de um país, de um estado é construída a partir de seus 

agentes, o povo é construtor da cultura inserida em determinado lugar a 

partir da oralidade, de suas crenças, de seus escritos e de suas artes de 

fazer. Sendo produzida pelo homem, a cultura diz muito de seu lugar de 

origem, do lugar em que está sendo/foi construída. Discutir cultura é um 

exercício que requer um pensamento interdisciplinar, uma vez que ela 

perpassa o interesse de outras ciências. 

A distinção entre o biológico e cultural não tem sido tão simples quando 

se tenta fazer a distinção entre ambos os lados constituintes do homem. Com 

isso, assim como Lévi-Strauss (2011), percebemos os sujeitos como 

verdadeira integração entre essa complexa dicotomia: biológico e 

comportamento. 

O trabalho a seguir discute como uma Região vem sendo construída ao 

longo do tempo. A Região do Oeste Potiguar ganha destaque a partir de 

movimentos intelectuais que buscaram uma identidade para o espaço. Reflete-

se assim acerca do papel de determinados sujeitos e instituições no 

delineamento não só do Oeste Potiguar, mas da cidade de Mossoró/RN 

enquanto região. Entre estas instituições está o Instituto Cultural do Oeste 

Potiguar (ICOP) que, desde 1957, prega e divulga uma cultura de um espaço, 

notadamente o Oeste Potiguar, por conseguinte de Mossoró, cultura está 

voltada para os interesses de uma parcela da população. 

mailto:maria16eunice@gmail.com
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Buscar-se-á compreender o papel e discurso do ICOP para um melhor 

entendimento acerca do papel que esta instituição desempenha no cenário 

cultural norte-rio-grandense e da Região Oeste do RN, permitindo, assim, que 

sejam lançados questionamentos, entendimentos e reflexões sobre a função 

social e cultural do ICOP, partindo do discurso de seus membros, intelectuais 

que através de seus discursos e escritas, formaram um espaço, atentando 

para o lugar institucional, social e a escrita destes sujeitos, compreendendo 

sua trajetória e seu perfil, buscando conhecer como esta instituição aparece 

no cenário intelectual e cultural do Rio Grande do Norte, caracterizando as 

marcas de sua escrita com relação à cultura do Oeste Potiguar. 

 

COMPREENDENDO AS FORMAS DE CULTURA 

 

Nas ciências humanas, não se encerra a discussão acerca da cultura e 

do estado de natureza. Paradigma esse que a Antropologia, enquanto 

ciências, tem-se debruçado. Por outro lado, apesar do empenho dos 

cientistas sociais e especialistas da cultura, nos parece quase impossível 

encontrar o marco que explique completamente tal dicotomia. 

Lévi-Strauss (2011) utiliza da proibição do incesto enquanto fenômeno 

sociocultural como passagem da barbárie para a vida em cultura. A proibição 

do incesto (em diferentes graus e diversas formas de entender até mesmo o 

que é incesto), torna-se uma regra universal: pode ser encontrada em 

qualquer sociedade. Esse autor acredita que o repudio ao casamento entre 

alguns arranjos familiares em grau consanguíneo representa a primeira regra 

imposta em sociedade. Não podemos reduzir o homem (o ser humano) 

somente a nível de cultura. É imprescindível considerar que assim como outros 

animais, ele também é ao mesmo tempo um ser biológico.  Mesmo o homem 

Neandethal não pode ser entendido como vivendo em estado de natureza. Ele 

contava com seus próprios modos de linguagens e ritos. 

Cultura, por sua vez, não pode ser compreendida de forma simplista e 

unilateralmente. Além do próprio conceito de cultura, por exemplo, também 
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existe a dificuldade de analisá-la. Na verdade, quando estamos falando em 

análise, é bem mais interessante pensar em culturas, deixando a 

universalidade de lado e pensar na pluralidade. Entendendo cada cultura como 

importante e singular. 

Para Geertz (1989), essa redução do conceito de cultura, pode 

interferir no trabalho do pesquisador e na compreensão de sociedades 

tradicionais. Pensando que aquilo que é escrito e perpetuado em manuais e 

bibliotecas é fruto daquilo que o estudioso da cultura se dispõe a registar e 

conceber como válido de atenção. 

Contudo, também partindo de uma tradição que pensa a cultura 

enquanto cultivo do solo, chegamos ao momento em que cultura representa 

as marcas da produção humana; representa as artes de fazer; diz acerca dos 

processos de constituição humana em sociedade; cultura emerge no cenário 

contemporâneo como o fazer humano, embora muitas ações em sociedade 

sejam rotuladas como culturas específicas, daí o porquê de expressões como 

cultura juvenil, cultura pop, cultura de resistência, cultura musical, cultura 

escrita ou cultura de um determinado espaço, a exemplo do Oeste Potiguar. 

Mas acerca da relação cultura e espaço, cabe aqui exemplificar tal 

questão a partir das produções de Alburquerque Junior (2013), 

principalmente quando discorre sobre a cultura, quando problematiza 

construções culturais como aquela feita em relação ao Nordeste, apontando 

assim que “além de ser sempre pensada como uma cultura rural, artesanal, 

folclórica, tradicional, a cultura nordestina quase sempre remete para as 

manifestações culturais ditas populares” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013, 

p.23) 

A forma pela qual Albuquerque Junior (2013) ver a cultura nordestina, 

é assim devido ao fato de está intimamente relacionada às crenças e ritos 

populares, que são características de uma região, neste caso, o Nordeste, 

características essas que remetem para o que se chama de cultura popular. 

A cultura da qual falamos aqui é uma cultura que pode ser vista de forma 

ampla, plural, mas do que suas especificidades, geralmente entendidas como 
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singular ou plural.  

De acordo com Michel de Certeau (1998), a cultura popular pode ser 

objeto de estudo científico, uma vez que as manifestações são derivadas de 

conflitos entre os que dominam e os dominados, pensando, então, uma 

aproximação política. Sendo assim, um nítido exemplo de relações entre os 

agentes sociais. Considerando os “nordestinos dominados”, estes buscam 

suprir suas necessidades ou a ausência de voz diante dos dominantes 

perpetuando lembranças pessoais e memórias de lugares. 

As crenças populares, as figuras dos messias enquanto representação 

do sagrado, são “invenções” daqueles que procuram acreditar que as mazelas 

enfrentadas são apenas temporários e que poderão ser superadas. O discurso 

dos historicamente excluídos, por meio de memória e cotidianamente, busca 

justificar o milagroso, o sagrado, que consiste em personagens utópicos 

destinados a consolar ou salvar aqueles que precisam de ajuda para superar 

problemas que são considerados como superiores às ações do homem. Os 

milagres relatos podem ser considerados como contos, ou seja, são discursos 

dentro de um espaço de pressão: 

 

Um uso (“popular”) da religião modifica-lhe o funcionamento. Uma 
maneira de falar essa linguagem recebida a transforma em um canto 
de resistência, sem que essa metamorfose interna comprometa a 
sinceridade com o qual pode ser acreditada, nem a lucidez com a qual, 
aliás, se veem as lutas e as desigualdades que se ocultam sob a ordem 
estabelecida (DE CERTEAU, 1998, p. 78-9) 
 

Por um lado, estão as questões econômicas que castigam os menos 

favorecidos em relação aos poderosos em períodos de secas. Em sentido 

parecido, encontra-se também a exclusão social por não partilhar dos mesmos 

costumes: os lugares frequentados não são os mesmos, a educação também 

é diferente, as atividades de lazer são tão distintas quanto as cifras 

bancárias, assim como a própria linguagem. 

 Aqui, as práticas cotidianas são de extrema pertinência para colocar a 

cultura, seja a popular ou não, como estudo científico. A sociedade em que as 

práticas são exercidas nos explica como elas são incorporadas formalmente 
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e como as mesmas permanecem sendo obedecidas. Ler as manifestações 

sociais por essa ótica (dominação e negação) pode nos possibilitar, enquanto 

cientistas sociais ou educadores, diversas maneiras de se entender as 

relações culturais, políticas e econômicas. 

A cultura nordestina pode e deve ser vista além do folclore, além do 

simples e popular, mas também como cultura que abrange todos os setores 

de uma sociedade, de uma região. A cultura dita popular foi muitas vezes tida 

como representação de perigo, pois causa formas de questionamento, 

movimenta e incomoda setores de domínio próprio, a partir do momento em 

que a cultura popular é vista como “morta”, e já não representa “perigo”, ela 

passa a ser passível de estudo, ou seja, começa a despertar interesse, 

reforçando assim a ideia de que tudo que está morto e não pode causar 

problemas, é algo “essencialmente bom”.  

A sociedade elitizada pensava a cultura como um dado que era 

característico de camponeses, de regiões localizadas longe dos centros 

urbanos, portanto não deveria ser algo que fizesse alguma diferença em seu 

meio, não sabendo que a cultura produzida em uma região diz tanto do 

popular, que seriam as populações de certa forma marginalizadas pela elite, 

como diz de uma elite, localizada nos grandes centros, desta forma a cultura 

de uma região é sua identidade, é sua forma de se apresentar para outras 

regiões. 

A cultura é remetida ao tradicional, ao patrimônio de uma região e até 

mesmo de um país, no caso da cultura dita popular é vista vez ou outra como 

algo rural, concentrada na maioria das vezes longe das grandes cidades, 

sendo assim cultura erudita seria a cultura construída pelos grandes 

homens, nos grandes centros de concentração de poder, mas é preciso se 

pensar se existe alguma separação tão rígida entre culturas, sendo elas 

fruto de diversos contatos, imbricamentos e fusões. Assim, Albuquerque 

Junior (2007) adianta que: 

 

O que chamamos de cultura, conceito que por seu uso no singular já 
demonstra sua prisão à lógica da identidade, é na verdade um conjunto 
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múltiplo e multidirecional de fluxos de sentido, de matérias e formas 
de expressão que circulam permanentemente, que nunca respeitaram 
fronteiras, que sempre carregam em si a potência do diferente, do 
criativo, do inventivo, da irrupção, do acasalamento. Na verdade nunca 
temos cultura, temos trajetórias culturais, fluxos culturais, relações 
culturais, redes culturais, conexões culturais, conflitos, lutas 
culturais. As classes ou grupos sociais hegemônicos é que, muitas 
vezes, querem fazer de suas manifestações culturais, a cultura. 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 17) 

 

Desta forma não se pode pensar num conceito único de cultura, sendo 

necessário pensa-la a partir de suas relações, fluxos, conexões, etc. Além do 

que, Albuquerque Junior (2007) nos evidencia que algumas categorias 

sustentam o discurso sobre a cultura no Brasil encaminhando a percepção 

desta enquanto presa as suas raízes, originalidade, autenticidade, 

reconhecimento/pertencimento e representante de divisões sociais a partir 

do cultural.  

Em se tratando de cultura na Região Nordeste, apontamos o caso 

emblemático da Região do Oeste Potiguar, região alvo de uma construção 

cultural discursiva, principalmente escrituristica. Neste caso, podemos citar 

a cidade de Mossoró, que assim como outras cidades do Rio Grande do Norte, 

a exemplo do Assú com sua Coleção Assuense e João Câmara, com a Coleção 

Baixa-Verdense, Mossoró também possui sua Coleção (Mossoroense) e uma 

Academia de Letras e outras organizações culturais, como o ICOP. 

 

MOSSORÓ COMO A REGIÃO DO OESTE POTIGUAR 

 

Muitos ditos e escritos sobre a região Oeste do Rio Grande do Norte 

partem da centralidade de Mossoró, a Região acaba por ser atrelada a 

existência de uma única cidade. Essa ênfase sobre Mossoró acaba sendo uma 

extensão da importância que a cidade teve para a região, pois até meados do 

século XIX a produção econômica da parte oeste da Província do Rio Grande 

do Norte era escoada via porto de Aracati, no Ceará, assim como a entrada 

de produtos importados da Europa. 

No entanto, logo após este período com a decadência deste porto em 

função do crescimento do porto de Fortaleza, Mossoró passou a ser o espaço 
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mais importante do Oeste, pois era destacado entreposto de movimentação 

para o porto de Areia de Branca, em 1867, dada a o transito de mercadorias 

advindas de partes do Ceará, da Paraíba e do Seridó Potiguar. Esta ascensão 

de Mossoró foi possível, haja vista ter se tornado vila após 1850, daí certa 

autonomia conquistada. (MONTEIRO, 2007)  

 Logo após este período com a decadência deste porto em função do 

crescimento do porto de Fortaleza, Mossoró passou a ser o espaço mais 

importante do Oeste, pois era destacado entreposto de movimentação para 

o porto de Areia de Branca, em 1867, dada ao transito de mercadorias 

advindas de partes do Ceará, da Paraíba e do Seridó Potiguar. Esta ascensão 

de Mossoró foi possível, haja vista ter se tornado vila após 1850, daí certa 

autonomia conquistada.  

Além deste fato Mossoró aparece como centro regional pela escrita de 

intelectuais que escreveram sobre a cidade, sobre seu pioneirismo. A cidade 

de Mossoró foi sendo construída a partir de uma escrita, escrita esta de 

intelectuais, que traçam o seu perfil de Mossoró, esta região está sempre 

relacionada ao pioneirismo de Mossoró, a cidade acaba sendo o centro da 

região e até sendo confundida com a própria região. Nota-se uma visível 

intenção mossoroense, a partir de seus representantes intelectuais e 

políticos, de consolidarem uma liderança mossoroense no Oeste Potiguar.  

Mossoró, assim, seria o ponto nodal deste recorte regional atuando nas 

principais decisões e capitaneando os mais diversos recursos das diversas 

áreas e setores. Há, na verdade, a construção de uma liderança espacial. A 

construção mossoroense é feita a partir de discursos, assim como outras 

regiões, outros espaços, discursos esses que são remetidos para o que há 

de melhor na região, seus grandes feitos e grandes homens. 

A história, a trama, os enredos, que constroem o espaço mossoroense 

nem sempre são fruto do discurso de sua gente, ou seja, muitas vezes foram 

construídos sob o olhar de intelectuais que não são naturais dessa terra, 

sendo assim a escrita construída por esses homens é fruto de um olhar de 

fora. Desta forma a escrita mossoroense diz muito do espaço de 
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sociabilidade de intelectuais, de letrados, de governantes, uma escrita 

rodeada de interesses políticos, de interesses de uma classe. 

A Mossoró pioneira relatada nos livros ou nos meios de comunicação 

de épocas distintas é uma Mossoró para poucos, de poucos, a sociedade que 

construiu com seu suor a Mossoró que esta nos livros não aparece neles, e 

quando aparece é de forma marginalizada. Esta região é rica em sua cultura, 

possui grande acervo de livros na Coleção Mossoroense, uma Academia de 

Letras, isto se deve muito ao fato de querer esta no mesmo patamar de 

outras cidades da região, sempre competir de igual pra igual se este for o 

caso. Mossoró é construída por discursos interessados em montar uma 

cidade nos moldes dos grandes centros, um dos meios de construção desse 

espaço mossoroense é a escrita do ICOP. 

A ICOP foi criado em 1957 em meio as comemorações do “30 de 

setembro”, o Instituto tem a missão estimular o desenvolvimento cultural da 

região Oeste e de Mossoró, tendo como pretensão formular um saber em 

comum para a Região Oeste. 30 de setembro é a data que marca a abolição 

da escravatura em Mossoró, sendo esse tipo de evento ocorrido em 

setembro lembra e comemora mais uma vez a data magna da cidade, a 

abolição dos escravos, que as autoridades mossoroenses tanto enfatizam 

por ser Mossoró a primeira a realizar tal feito, antes mesmo da Lei Aurea de 

13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel. 

 Outros acontecimentos como o Motim das Mulheres, o primeiro Voto 

Feminino e claro a Resistencia de Mossoró contra o bando de Lampião 

também são comemorados em setembro, nota-se que a maioria, se não 

todos os acontecimentos que voltem um olhar para a cultura de Mossoró 

acontece em setembro. Em Mossoró o Instituto une-se a Biblioteca e o 

Museu Municipal como mais uma forma de enaltecer a cultura, as artes e 

intelectuais de Mossoró e região, como mais uma forma de enfatizar a forma 

de construir cultura em Mossoró. 

Após um ano de sua fundação o ICOP, lança sua primeira revista, 

primeiro pelo Boletim Bibliográfico (1948), de Vingt-Um Rosado e depois pela 
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Coleção Mossoroense também de Vingt-Un Rosado. O projeto do Instituto 

teve a sua frente professores como Vingt-Un Rosado, João Batista Cascudo 

Rodrigues, América Fernandes Rosado e escritores como Raimundo Soares 

de Brito, José Leite, o jornalista Lauro da Escóssia entre outros.  

 A Revista Oeste, que possui edição semestral e conta com matérias 

características que envolvem discursos sobre história, poesia, contos, 

crônicas, um conteúdo que visa ser eclético, para tal conta principalmente 

com seus sócios homens e mulheres das letras, que falam da cultura da 

Região, que dizem de seus feitos que dizem do Oeste e de forma particular 

de Mossoró, também conta com as palavras de professores e pessoas da 

região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O termo cultura é amplo, podemos falar de suas diversas formas de 

manisfestação e nao seria suficiente, pois a cultura não é algo que se define 

com uma palavra, cultura é movimento, mas também é quietude, cultura se 

faz no dia a dia com simplicidade e ao mesmo tempo de forma complexa, deste 

modo definir cultura nao seria cultural, pois cultura não permite um único 

significado. 

No que diz respeito a cultura dita nordestina, a mesma possui práticas 

culturais diversas, algumas referidas como eruditas e outras como 

populares, a primeira como sendo manifestação da elite, e a segunda como 

manifestação das massas, mas independentemente de quem produz a 

cultura, seja nordestina ou não, está além dos rótulos, muito mais 

caracterizada pelas maneiras de fazer, do modo de agir, de ser de uma 

sociedade; muito mais fluxo e refluxo culturais, teias que se entrecruzam e 

produzem um emaranhado de possibilidades culturais. 

Falar de cultura nordestina é ainda mais amplo, pois contamos com 

uma diversidade riquissíma e encantadora, podemos ser populares e eruditas 

em um mesmo espaço. No caso do espaço de Mossoró a cultura é construida 
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de diversas maneiras, por diversos fatores. 

O espaço cultural mossoroense foi e é delineado de acordo com 

movimentos intelectuais, com escrita, com o que se diz sobre esta cidade no 

cenário regional, Mossoró usa muito bem tudo que tem a seu favor em 

termos de acontecimentos para se tornar vista, a cidade possui interesse 

em ser vista, e não mede esforços para isto. Suas diversas manisfestações 

intelectuais e espaciais foram tornando a cidade um lugar notável na Região 

Oeste. 

Mossoró foi muitas vezes confundida com região, com a Região Oeste 

do Rio Grande do Norte, justamente por saber moviementar muito bem as 

tramas de construção espacial que possuí, soube muito bem como tornar a 

escrita e os dizeres de seus intelectuais, homens letrados, para tornar o 

espaço um lugar de movimento, lugar que possuí uma cultura e que é visível 

por isto.  

O espaço mossoroense foi sendo tecido de acordo com o que seus 

intelectuais acreditam ser cultura, de acordo com que acreditam ser 

relevante para a região, neste caso remetida para Mossoró, considerada 

cidade de notável valor intelectual e cultural, cidade que não mede esforços 

para ser reconhecida enquanto lugar, enquanto espaço de grande valor 

cultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das discussões propostas por Anastácia Bakogianni (2006) em 

seu texto “O que há de tão ‘clássico’ na recepção dos clássicos? Teorias, 

metodologias e perspectivas futuras” juntamente com o trabalho de análise 

de alguns dos folhetos de cordéis catalogados na missão de pesquisa realizada 

entre o período de 05 de outubro de 2018 para Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular 

(NUPPO) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) no acervo José 

Alves Sobrinho que está no Laboratório de Apoio ao Ensino de Língua e 

Literatura (LAELL), definimos como foco principal do plano de pesquisa em 

desenvolvimento a análise dos estudos de recepção e confronta-los com a 

documentação catalogada. Dito isto, surge o nosso objeto de pesquisa e a 

nossa fonte, a saber: os estudos de recepção e os cordéis, respectivamente. 

Com isso, o presente trabalho visa demonstrar os primeiros resultados 

da pesquisa em andamento, de forma a analisar como podemos compreender 

mais os estudos de recepção do mundo clássico através dos folhetos de 

cordéis. Em se tratando do conjunto de cordéis catalogados no primeiro 

semestre da pesquisa70, escolhemos as pelejas como a tipologia temática 

principal sobre a qual nos dedicaríamos. Nas primeiras leituras deste conjunto 

de documentação, foi possível identificar uma recorrência maior de menções 

as questões do mundo antigo. Porém, vale ressaltar que “a documentação 

nos encaminhou” em direção às pelejas, ou seja, foi a partir da leitura dos 

                                                           
70 Foram catalogados aproximadamente 170 cordéis que estão inseridos no catálogo que 
encontra-se em desenvolvimento. 
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cordéis que definimos um caminho possível para investigar a presença do 

Mundo Antigo nas narrativas. 

O processo de catalogação e leitura dos cordéis aconteceu ao mesmo 

tempo e para melhor organização foi desenvolvido um catálogo exclusivamente 

para a anexação do material “coletado” na missão. Dessa maneira, a pesquisa 

foi estruturada a partir das seguintes etapas: a) separação de bibliografia e 

leitura, tanto em relação aos estudos de recepção quanto referentes aos 

cordéis; b) missão de pesquisa e catalogação; c) desenvolvimento do catálogo 

e leitura dos cordéis; d) confronto das informações levantadas e discussão; 

e) apresentação dos primeiros resultados. 

Apresentaremos de maneira clara e sucinta o processo que nossa 

pesquisa passou e demonstraremos alguns caminhos possíveis que 

estabelecemos com o trabalho analítico feito com as fontes. Ressaltamos que 

a pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento e os resultados são a partir 

da nossa primeira avaliação e comparação do material coletado. Para melhor 

esquematização, dividimos o presente trabalho em algumas partes que 

contemplam o que foi citado, a saber: I) Introdução; II) desenvolvimento, com 

discussões mais aprofundados do que foi tratado na introdução como a análise 

feita com os folhetos e os estudos de recepção, o processo de catalogação, 

análise, todo o processo metodológico desempenhado na pesquisa até o 

momento; III) Considerações iniciais; e, IV) Referências utilizadas. 

 

CORDEL NO NORDESTE BRASILEIRO: SURGIMENTO E POPULARIDADE 

 

Para que possamos compreender o material com o qual trabalhamos, 

decidimos iniciar esta parte dissertando sobre o surgimento cordel no 

nordeste. Para isso dialogaremos com alguns autores para discutir um pouco 

sobre o surgimento do cordel e o seu desenvolvimento nesta região do país.  

Desde o seu surgimento, no século XIX, os cordéis suscitaram muitas 

discussões a respeito de sua estrutura narrativa e, sobretudo, a respeito das 

formas que o identificariam como uma escrita. Sobre isso, Lourival Andrade 
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Júnior (2017, p. 2)  no texto intitulado O sertão e a cidade no cordel: 

memórias e adaptações nos apresenta uma discussão vasta desde o 

surgimento do cordel no Sertão paraibano até a sua disseminação a diversas 

regiões do país. O autor nos apresenta que o cordel surge a partir da relação 

que os poetas populares tinham com os tocadores de viola que recitavam 

versos, mas não os escreviam.  

São atribuídas ao paraibano Leandro Gomes de Barros, natural de 

Pombal/PB, a redação e publicação dos primeiros folhetos de cordéis, sendo 

ele um dos primeiros, se não o primeiro, a vendê-los nas feiras das cidades 

por onde passava. Seus primeiros cordéis demonstram uma caracterização 

do sertão que é particular ao cada autor, seja um sertão inóspito, cheio de 

dureza e dificuldades ou aquele espaço de boas recordações as quais os 

cordelistas falam com saudosismo (ANDRADE JÚNIOR, 2017, p. 2).  

Com o deslocamento mais constante para outras cidades, os poetas 

levavam uma bagagem cultural muito diversificada (principalmente no caso 

daqueles que se deslocavam para outras regiões brasileiras que não 

conheciam o cordel). Nesse sentido, os cordéis passaram a fazer parte não 

somente das feiras nordestinas, mas também de outras regiões como o 

norte, sul, sudeste e centro-oeste do país. 

Entretanto, um fator que foi determinante para uma maior popularização do 

cordel no nordeste brasileiro consistiu em sua linguagem peculiar (mais 

acessível ao público, em especial porque retratava, na maior parte das 

publicações, de questões voltadas ao cotidiano das pessoas mais simples), e 

também pelo fato de que os folhetos de cordéis eram vendidos nas feiras das 

cidades e tinham um custo baixo e acessível ao povo. O autor Luiz de Assis 

Monteiro aponta que um nordestino vendo um cordel seja ele impresso ou 

digitalizado em um jornal e em outra região, ele reconhecerá: 

 

Parece-nos ainda, que o povo nordestino tem uma espécie de 
faro inato para este tipo de poesia. Temos a impressão de que 
ele identifica o cordel em qualquer circunstância em que ele seja 
colocado e independentemente do nome que lhe seja atribuído. 
E talvez essa seja a essência da genialidade do cordel; uma série 
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de características que, inevitavelmente, o identificam como tal, 

diferenciando-o das demais formas de poesia (1998, p. 23 – 
grifos do autor). 

 

Essa essência que o autor retrata é uma das características através 

das quais o cordel seja reconhecido, seja se em determinada região chamem-

no de “Literatura de cordel” ou de “Folheto”. Com o passar do tempo os 

poetas populares foram responsáveis pela construção de uma identidade que 

representava o povo – Cultura Popular; o cordel trata de diversos temas desde 

os que perpassam o cotidiano das pessoas até os fantásticos e mitológicos e 

em muitos deles divinos.  

Assim, os cordelistas constituíram-se em poetas que contribuíram de forma 

significativa para a construção da identidade cultural sertaneja, passando a 

fortalece-la e a incentivar o aumento da produção e publicação  dos folhetos 

em diversas partes do país. De fato, consideramos que essa difusão do cordel 

contribuiu de modo significativo para a divulgação da cultura nordestina 

através dos versos de suas poesias. Outra significativa contribuição foi o 

espaço que as culturas populares ganharam na sociedade. Esta passou a ser 

vista como uma forma legítima de cultura em contraponto as formas culturais 

consideradas “cultas”. 

 

OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO E OS CORDÉIS 

 

Para nos ajudar a entender o que são os estudos de recepção, 

analisamos o texto intitulado O que há de tão ‘clássico’ na recepção dos 

clássicos? Teorias, metodologias e perspectivas futuras de autoria de 

Anastasia Bakogianni (2016). Nesse texto a autora apresenta discussões 

acerca da recepção dos clássicos, o Mundo Antigo. A autora introduz o texto 

discorrendo sobre a definição do que se entende por recepção, de acordo com 

Bakogianni (2016, p. 115) desde o início na década de 1960 na Alemanha que 

os estudos sobre recepção iniciaram e desenvolveram as pesquisas a partir 

da crítica referente à caracterização de um texto como único, original e 

inquestionável. Por isso a principal crítica que os estudos de recepção 
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trouxeram refere-se à compreensão de que os textos são entendidos de 

maneiras diversas dependendo de cada pessoa que o interpreta e que se a 

mesma pessoa o ler mais de uma vez terá outras concepções, diferente das 

obtidas após uma primeira leitura.  

Dentro dos estudos de recepção os leitores desempenham uma função 

protagonista, possuem autonomia, pois de acordo com cada leitor é que os 

textos são compreendidos de formas distintas. Sendo assim, “a recepção é o 

nosso diálogo com o passado clássico, independentemente da forma que 

tenha; é como uma conversa de via dupla em vez de um monólogo priorizando 

um ou outro lado” (BAKOGIANNI, 2016, p. 116). Para explicar melhor o que a 

autora define como recepção, além da citação anterior a qual demonstra o 

papel fundamental de quem interpreta os clássicos, o diálogo feito entre as 

obras originais e as diversas adaptações é considerado uma recepção do 

mundo clássico.  

A junção de elementos da sociedade antiga descrita por uma obra e os 

elementos que compõem as adaptações demonstra claramente como 

podemos compreender a recepção dos clássicos. A autora utiliza o exemplo 

do filme estrelado por Leonardo DiCaprio (Romeu e Julieta, 1996) enquanto 

ele interpreta Romeu em uma das adaptações de Romeu e Julieta, referência 

à tragédia shakespeariana. Nesse filme o diretor utilizou de elementos da obra 

original e incluiu elementos da sociedade nova-iorquina. Isso demonstra o que 

já foi mencionado anteriormente sobre os textos não serem únicos e 

conterem inúmeras interpretações. 

 

MISSÃO DE PESQUISA À PARAÍBA: LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO 

DAS FONTES 

Fomos direcionados para a Paraíba devido à concentração de uma gama 

diversificada e ampla de obras publicadas nesse estado e principalmente pelo 

fato de que nos dois laboratórios supracitados existe acervo de cordéis. Mas, 

antes da missão de pesquisa, levantamos material na Cordelteca Poeta Djalma 

Mota localizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/Ceres 
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– campus Caicó), porém, como não tínhamos um recorte temático bem 

definido não levantamos muito material. Foi exatamente na missão à Paraíba 

que conseguimos perceber a recorrência de citações ao Mundo Antigo nas 

Pelejas. 

Diante disso, não definimos previamente nosso objeto de pesquisa, foi a 

documentação que “nos encaminhou às Pelejas”. Somente após esse 

processo iniciamos as análises acerca dessa temática visando compreender 

a utilização de menções referentes ao mundo clássico nos cordéis. Para isso, 

foi necessária a leitura dos cordéis e uma análise mais atenta para as 

conversações entre os personagens, mas também as descrições 

apresentadas pelo narrador (autor do cordel).  

A missão de pesquisa ocorreu entre o período de 03 a 05 de outubro 

de 2018 nas instituições federais da Paraíba (UFPB) e de Campina Grande 

(UFCG). O trabalho em campo foi fundamental para o desenvolvimento 

profissional dos pesquisadores envolvidos; o contato direto com a 

documentação proporcionou experiências únicas e fundamentais para a 

ampliação da pesquisa.  

Tendo como objetivo organizar e sistematizar o material levantado nos 

dias de pesquisa de campo, juntamente com o que foi levantado na Cordelteca 

Poeta Djalma Mota, desenvolvemos um catálogo no programa Microsoft Excel 

e separamos de acordo com o que foi possível coletar da documentação. Os 

cordéis foram separados no catálogo, inicialmente, da seguinte forma: 1) 

número; 2) Tipo; 3) Título; 4) autor do cordel; 5) autor da capa; 6) ano de 

publicação; 7) local da publicação; 8) número de páginas; 9) acervo do qual foi 

coletado; e, 10) observações. Com isso, conseguimos chegar ao número 

aproximado de 170 cordéis catalogados, sendo boa parte composta pelas 

Pelejas. Contudo, ressaltamos que, assim como a pesquisa, o catálogo 

encontra-se em processo de desenvolvimento e aprimoramento. 
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AS PELEJAS 

 

Como já mencionamos, a “documentação nos direcionou” para o nosso 

recorte temático e isso contribuiu sobremaneira no processo de 

levantamento de material, pois conduzíamos nossas análises por eliminação e 

conseguimos coletar um número significativo de Pelejas. 

Essa vertente temática possui suas particularidades que podem ser 

percebidas desde o contato visual com a capa do cordel, até as análises das 

obras como um todo. Na capa, além do nome “Peleja, Encontro, Disputa, 

Debate ou Discussão” aparecer indicando que é uma disputa entre cantadores 

de viola, outro elemento é fundamental para a identificação de uma peleja, a 

saber, a imagem da capa. Esta, pode ser constituída por  uma foto ou uma 

xilogravura (artes exclusivas feitas para cada cordel) cuja imagem 

representada, em geral, apresentam duas pessoas sentadas com suas 

violas71.  

Através do exercício analítico podemos identificar as características 

das pelejas, são elas: dois cantadores de viola em um salão, diante de uma 

multidão, cantando seus versos para os ouvintes presentes. Outro detalhe 

importantíssimo é que as pessoas que acompanham as disputas entre esses 

cantadores podem intervir e pedir temas que serão transformados em versos 

pelos cantadores; assim, a aproximação com o povo é ainda maior, pois além 

dos diversos aspectos peculiares do cordel, o contato direto com o povo é 

fundamental.  

Nesse sentido, nessa categoria o improviso é elemento determinante 

para que um ou outro cantador ganhe a disputa. Além disso, vale ressaltar 

que as pelejas são a representações das disputas dos cantadores de violas, 

ou seja, em diversas obras é possível perceber que os autores das pelejas não 

são essencialmente os personagens principais (cantadores) das disputas. 

Para finalizar esta parte é necessário ressaltar que as pelejas são escritas 

em sextilhas (estrofes com seis versos) e varia de acordo com o desenrolar 

                                                           
71 Ver imagem 1 e 2.  
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do embate podendo chegar a um quadrão ou oitava (oito versos) e também a 

um mote é representado dentro de dez versos, esse estilo é chamado martelo 

agalopado. 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL: AS PELEJAS E O MUNDO ANTIGO 

 

Diante do que foi explanado, apresentaremos neste tópico uma análise 

mais detalhada dos cordéis e suas referências ao Mundo Antigo, relacionando 

com o estudo de Bakogianni (2016) o qual temos como base para os estudos 

de recepção, bem como o texto de Andrade Júnior (2017) o qual nos possibilita 

compreender melhor o cenário do surgimento, desenvolvimento e 

disseminação do cordel do nordeste para todo o país. 

No folheto de cordel escrito por João Severo de Lima, Campina Grande, 

1977 (ver imagem 1, p. 13) é possível identificar elementos do mundo clássico 

ao longo do texto no momento em que o autor vai descrever os doze césares 

romanos. Assim diz o autor:  

 

C – Em assuntos bem iguais 
Discutimos esses planos 
Mais é necessário ainda 

Sairmos doutros enganos 
Se cantando um pouco sobre 

Os dez Césares romanos 
 

S - Dos doze Césares romanos 
Foi Júlio César o primeiro 

Augusto foi o segundo 
Tibério foi o terceiro 

E Calígula foi o quarto 
Diga o resto companheiro. 

 
C – Cláudio que morreu ligeiro 

E Nero o mais tirano 
Os outros Galba e Othon 

Vitélio e Vespasiano 
Então os dois últimos foram 

Tito e Domiciano. 
Trecho da página 5 do folheto de cordel de  

João Severo de Lima de 1977.  
Acervo: LAELL/UFCG 
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Antes de chegar ao ponto de abordar algum tipo de assunto relacionado 

ao mundo clássico, nesse caso a sociedade romana, a peleja dá forma a uma 

de suas características: no início do texto o narrador começa a descrever os 

personagens principais e esses ou se encontram antes do evento principal e 

depois marcam a disputa para uma determinada data ou os cantadores se 

encontram já no local que ocorrerá o debate entre os dois. Nesse sentido, o 

improviso toma a cena e surpreende àquele poeta o qual não se encontra 

devidamente preparado para a ocasião.  

A análise dos cordéis foi fundamental para entendermos como a junção 

de tantos assuntos pode ser apresentada em um espaço de tempo tão curto. 

Ainda no folheto de cordel no qual apresentamos um pequeno trecho 

anteriormente, é perceptível que os autores debatam sobre os mais variados 

temas, porém os relacionados ao povo nordestino permeiam o cerne da 

discussão. Ressaltar elementos do local em que vivem ou viveram está 

presente na maioria das pelejas; aqui podemos voltar ao argumento que 

Andrade Júnior (2017, p. 2) defende que os temas dos cordéis, na maioria 

das obras, apresentam aspectos saudosistas das terras em que os poetas 

viveram. 

De forma a esclarecer o que foi dito apresentaremos trechos de dois 

cordéis que apresentam a rememoração do sertão construído pelos poetas. 

O primeiro é um trecho do cordel escrito por João Severo de Lima (ver imagem 

1, p. 13).  

 

C – João Severo eu aproveito o ensejo 
Em uma questão de pensamento 

Segure agora o instrumento  
Que eu quero matar-lhe o desejo 

Pois porque é um sertanejo 
Quer mesmo cantar com muito rosso 

Porém sei que isto é nosso 
E assim lhe convido a uma questão 

Pra você defender o seu sertão 
Que eu defendo o meu brejo porque posso. 

 
Trecho da página 9 do folheto de cordel de  

João Severo de Lima de 1977. 
 Acervo: LAELL/UFCG. 
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Neste trecho, a ideia de defesa e exaltação do espaço dos dois personagens 

em disputa fica clara quando fala que um defenderá o seu brejo enquanto o 

outro defenderá o sertão.  Com este exemplo podemos sistematizar o que já 

discutido até o presente momento e estabelecer uma ponte com o aporte 

teórico que utilizamos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último ponto do trabalho apresentaremos quais as nossas 

impressões iniciais a partir de um período de andamento e desenvolvimento 

da pesquisa. Novamente ressaltamos que essas considerações não devem ser 

entendidas como estanques e imutáveis, tendo em vista a dinâmica da 

pesquisa e as novas análises feitas a partir de um processo de maturação 

maior das reflexões. Para isso, reafirmo o que defendeu Bakogianni (2016, p. 

116) que os textos não devem ser consideráveis imutáveis e sim passíveis de 

novas interpretações e abordagens. 

niciaremos apresentado o que defenderam Pedro Paulo Funaro e Renata 

Senna Garraffoni (2011, p. 3) em seu texto  Antiguidade e Modernidade: 

Considerações sobre a busca do Antigo no qual discutem a valorização e o 

surgimento de novos estudos e novas perspectivas de análises do mundo 

clássico no Brasil.  

Analisar a presença do Mundo Antigo caracteriza-se como novas formas 

de pesquisas do mundo clássico no Brasil. Dito isso, o nosso objetivo inicial 

para tentar compreender o nosso recorte temático era analisar as menções 

sobre a Antiguidade clássica como uma forma dos poetas demonstrarem 

erudição diante dos seus “adversários”; no entanto, como demonstra alguns 

trechos retirados do folheto de cordel de Caetano Cosme da Silva, os poetas 

devem ter um vasto conhecimento sobre diferentes assuntos: 

  

A – Precisa conhecer bem a grámatica 
Conhecer 7 artes liberais 

Conhecer 4 pontos cardeais 
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E carregar uma vida aziática 
Alem disso ter estudo e muita pratica 

 E conhecer muito bem geografia 
E saber descrever cosmografia 
Ela trata da terra e do espaço 

É preciso conhecer sem embaraço 
Para a gente viver da cantoria 

 
Trecho da página 13 do folheto de cordel de 

Caetano Cosme da Silva. 
Acervo: LAELL/UFCG. 

 

 

M – É preciso conhecer nosso Brasil 
A Europa e a Asia meridional 

A Africa, America Latina e Central 
Oceania um continente infantil 
Necessita que não seja imbecil 

Ter certeza no que diz em teoria 
Descrever muito bem a cirurgia 
Conhecer todo direito criminal 

Ter conhecimento na ciência natural 
Para a gente viver da cantoria 

 
Trecho da página 14 do folheto de cordel de 

Caetano Cosme da Silva. 
Acervo: LAELL/UFCG. 

 

Nas duas estrofes apresentadas acima as personagens Maria Roxinha 

e Ana Roxinha (mãe e filha, respectivamente) descrevem alguns dos 

conhecimentos que os poetas e cantadores devem ter domínio para que 

possam “viver da cantoria” – nessas disputas juntava-se um montante de 

dinheiro e quem ganhasse na cantoria ficaria com o dinheiro. Entretanto, nas 

diversas pelejas mapeadas e catalogadas no fim os protagonistas entram em 

acordo e decidem empatar a disputa estarem batalhando a um tempo 

considerável. 

Compreender essa dinâmica dentro das pelejas é mais que indicar as 

menções do mundo clássico como demonstração de erudição; toda a 

composição das pelejas em si vai além. As disputas colocam em prova o 

conhecimento dos poetas e cantadores, a sua capacidade síntese e 

elaboração dos versos de maneira improvisada e tem como objetivo convencer 

as pessoas que estão assistindo de que são melhores do que os seus 

adversários. 
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Nesse sentido, a nossa pesquisa visa a contribuir com novas 

interpretações a respeito do Mundo Antigo e dos cordéis. Num primeiro 

momento da pesquisa, consideramos que o acesso a temas caros ao Mundo 

antigo aponta para a demonstração de um vasto conhecimento numa 

estratégia de convencimento de seu público, e na demonstração de que o 

poeta é mais bem preparado do que os seus adversários. Os próximos passos 

consistem em analisar como os aspectos da retórica e da oratória permeiam 

os discursos das pelejas, dentre outras questões que emerjam de nosso 

trabalho de leitura e investigação. 
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Imagem 1: Folheto de Cordel de João Severo de 
Lima (Campina Grande, 1977)  – Acervo do 
LAELL/UFCG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Imagem 2: Folheto de cordel de Caetano Cosme da 
Silva– Acervo do LAELL/UFCG.  
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A CRÍTICA À MODERNIDADE 
EM OSWALDO LAMARTINE DE FARIA 

 
Natália Raiane de Paiva Araújo 

raianejprn@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta uma análise sobre a vida e obra de Oswaldo 

Lamartine de Faria, propondo assim uma abordagem historiográfica acerca 

dos aspectos memorialísticos e culturais, tendo como objetivo a análise sobre 

natureza e modernidade na região do Seridó potiguar72. 

Algumas das obras escritas por Oswaldo Lamartine e usadas neste 

trabalho foram: Caça nos Sertões do Seridó, publicado em 1961 pelo Serviço 

de Informação Agrícola; O ABC da Pescaria de Açudes no Seridó, publicado 

pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais no ano de 1961; Algumas 

Abelhas dos Sertões do Seridó, publicado pelo Instituto de Antropologia da 

UFRN em 1964; Conservação de alimentos nos Sertões do Seridó, publicado 

pelo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais em 1965; e por fim 

Açudes dos Sertões do Seridó, publicado em 1978, pela Coleção Mossoroense 

e, posteriormente, pela Fundação José Augusto. O conjunto destas obras foi 

republicado na obra Sertões do Seridó em 1980 pela gráfica do Senado 

Federal em Brasília; DE Cascudo PARA Oswaldo, publicado pelo Sebo Vermelho 

em 2005, apresentam a sensibilidade do autor ao relembrar de momentos 

vividos nos sertões, fazendo parte de sua escrita às lembranças e pesquisas 

sobre os temas, afirmando seu estilo de escrita, pois faz uma seleção de 

perguntas e argumentos para o desenvolvimento de sua análise.  

É a partir de suas próprias lembranças que Oswaldo Lamartine 

transmite o seu olhar para o Seridó, lembranças essas de momentos vividos 

                                                           
72 Estamos considerando, para fins deste trabalho, o Seridó historicamente construído, 
categoria problematizada por Ione Rodrigues Diniz Morais e que se refere a um território 
formado, hoje, por 23 municípios do Rio Grande do Norte que, direta ou indiretamente, se 
desmembraram 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, 2005, p. 26).  
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a cada dia. Ao escrever sobre seu mundo, relatou que, quando mais moço, não 

percebeu a importância do viver sertanejo, adotando como estilo para sua 

escrita o seu próprio íntimo. Em seus relatos, Oswaldo Lamartine nos remete 

a um lugar, no caso o Seridó, delimitando geograficamente e historicamente, 

fazendo não só uma revelação do espaço etnograficamente73, como também 

imageticamente, subjetivando que este é seu “lugar de memória” e 

afetividade. Suas práticas cotidianas rurais revelam maneiras de dizer e fazer 

o Seridó e o sertanejo em suas lembranças.  

Este trabalho tem como justificativa a importância do autor na 

construção da imagem do Seridó como espaço de identidade e afetividade 

entre o autor e os leitores, como também a crítica do autor a modernidade 

que traz para o sertão a perda de seu espaço nostálgico, sendo assim o autor 

escreve para que não se perca os costumes presentes no sertão. Essa 

identidade é marcada pela interação com o meio ambiente e a partir dessa 

relação com o meio e suas mudanças, nasce à crítica de Oswaldo Lamartine 

a mudança significativa que acontece no decorrer do tempo, por isso se 

posiciona contra a modernidade e seus aspectos que trouxeram para o sertão 

uma mudança de espaço que agora passa a ser mais urbano e menos rural e 

consequentemente a degradação da fauna e flora sertaneja.  A partir deste 

posicionamento de Oswaldo Lamartine sobre os sertões do Seridó nos 

colocamos como observadores de suas analises sobre este espaço. 

Deste modo, problematizamos a vida do autor entrelaçada a sua 

escrita; fazendo uma análise da construção do espaço do Seridó em seus 

escritos a partir da utilização da paisagem e do homem sertanejo; a crítica à 

modernidade que o autor apresenta em suas obras, pois a modernidade 

presente no sertão segundo Oswaldo Lamartine está degradando a fauna e 

flora da natureza e fazendo com que o sertanejo perca um pouco dos seus 

costumes. Utilizamos de Barros (2009), a partir da abordagem da História do 

                                                           
73 Etnografia é o estudo descritivo da cultura dos povos, sua língua, hábitos, entre outros, 
como também das manifestações materiais de suas atividades. Disponível em: 
<https://www.significados.com.br/etnografia/>. Acesso em: 15/01/2018. 

https://www.significados.com.br/etnografia/
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Discurso, pois analisamos como também questionamos os discursos 

presentes nas obras que serão utilizadas para a construção da pesquisa. 

O material para concretização da pesquisa bibliográfica deu-se a partir 

da leitura dos livros de Oswaldo Lamartine, monografias, dissertações de 

mestrado e pesquisas em sites que tratassem da temática em estudo. Além 

destes materiais e das pesquisas em seus próprios livros, utilizamos os 

escritos de seu pai, Juvenal Lamartine de Faria, com a obra Velhos Costumes 

do meu sertão (1965) que relata a vida do sertanejo, as suas ações e gestos 

que mostram o cotidiano deste em meio à natureza.  

Fizemos uso de obras historiográficas mais recentes com os trabalhos 

de Natércia Campos – Alpendres d’Acauã, Conversa com Oswaldo Lamartine 

de Faria (2001) em que a autora organiza uma entrevista com Oswaldo 

Lamartine sobre sua vida detalhando vários momentos vivenciados na cidade 

e no sertão como também seu convívio com amigos e familiares; sobre suas 

obras vemos uma discussão do processo de escrita de alguma delas, seus 

influenciadores e as memórias que deram formação as suas narrativas. 

Olivia Morais de Medeiros Neta – Ser(Tão) Seridó em suas Cartografias 

Espaciais (2007) relata a narração que constituiu o Seridó, principalmente 

imagética, através da análise de alguns autores da historiografia seridoense, 

são eles: José Augusto, Manoel Dantas, Juvenal Lamartine e Oswaldo 

Lamartine. A autora traz uma discursão sobre os espaços do eu, do sertão e 

de luta, delineando assim a geografia espacial do Seridó a partir das narrativas 

apresentadas pelos autores. 

Na monografia de Alex de Assis Batista – A memória, a história e a 

tradição em Oswaldo Lamartine de Faria e Paulo Bezerra (2017), quando 

discute memória o autor mostra que essa discussão esta ligada as 

experiências íntimas de cada indivíduo, ou seja, são os sentimentos 

carregados de cada autor do passado para o presente através de suas 

vivências, no caso dos autores estudados passam as suas ligações através 

de suas escritas. Este também discute sobre tradição e modernidade 

elementos que fazem parte do discurso de Oswaldo Lamartine, mostrando 
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assim a relação das tradições e identidades criadas pelo autor quando 

presente nos sertões, mas que se perderam devido à introdução dos 

elementos da modernidade que causaram uma ruptura nas tradições, as 

moldando segundo os novos símbolos e representações da modernidade. 

Diante desta discussão entre história, natureza e o homem utilizamos 

de Simon Schama. Em Paisagem e Memória (1996), o autor vai discutir sobre 

as relações de afetividade entre o espaço da natureza e o homem colocando 

em destaque sua própria experiência com o rio Tâmisa, destacando o vínculo 

ao local e a construção da sua identidade e cultura, enfocando também a 

introdução da modernidade no espaço natural conjuntamente com o homem 

que estão utilizando todos os recursos naturais e extinguindo a fauna e a flora 

do mundo.  

Utilizamos para discussão sobre memória, de Jacques Le Goff, em 

História e Memória (1994) que nos apresenta uma discussão sobre história, 

memória e modernidade. A memória então está vinculada ao desejo, às 

experiências de infância, moldando e refletindo no indivíduo aquilo que marcou 

sua história, desse modo também apresentando a construção da modernidade 

desde Antiguidade até os tempos mais contemporâneos nas diferentes 

culturas presentes no mundo.  

Desse modo, este trabalho se mostra diferenciado no sentido de que os 

autores anteriormente descritos trabalham com Oswaldo Lamartine em 

perspectivas diferentes da abordada nesta pesquisa, pois principalmente a 

modernidade como tema aparece em algumas obras, mas sem um enfoque 

profundo; juntamente com a natureza que é mais exposta, mas não analisada 

como apresentamos nesta pesquisa. 

 

SERTÃO E MODERNIDADE 

 

 A modernidade tem início no final do século XIX e tem seu estopim no 

século XX. Considerando que a cronologia na história esta divida (desde a 

mesma época) entre antiga, medieval e moderna. A palavra moderna nasce 



 
101 

 

com a queda do Império Romano, sendo assim o processo da Revolução 

Industrial faz com que alguns teóricos utilizem deste termo em suas obras 

como Marshall Berman e Jacques Le Goff, nascendo à modernidade para 

afastar a antiguidade ou para promovê-la. Sendo que o antigo esta parado 

enquanto o moderno se modifica trazendo novidades e progresso. A seguir 

vemos o discurso de Bernam acerca da modernidade: 

 
 

A crença no progresso foi um debate que embalou a sociedade 
Ocidental. Segundo Marshall Berman, a modernidade apresenta três 
fases: do início do século XVI até o século XVIII, quando as pessoas 
começaram a experimentar a vida moderna, porém ainda sem saber o 
que estava acontecendo. A segunda fase teria começado com a onda 
revolucionaria de 1790; a Revolução Francesa e suas reverberações 
trouxeram à tona um grande e moderno público que compartilha do 
sentimento revolucionário e de suas convulsões em todos os níveis da 
vida pessoal, social e política. Apesar disso, ainda viviam num mundo 
que não era moderno por inteiro. Ainda como afirma Marshall Berman, 
é dessa profunda dicotomia que se desdobram as ideias de 
modernismo e de modernização se expande virtualmente a ponto de 
abarcar o mundo todo, e a cultura mundial do Modernismo em 
desenvolvimento atinge e triunfa na arte e no pensamento (ANDRADE, 
2007, p. 24). 

 
 
 Podemos então perceber que o processo das Revoluções Industrial e 

Francesa marca o desenvolvimento da modernização do mundo Ocidental, pois 

este processo abarcou as camadas sociais, políticas, econômicas e culturais 

do mundo como um todo, mas que em cada local teve seu desenvolvimento 

particular. Esse processo passou a fazer parte da elite da sociedade se 

expandindo para o meio acadêmico e envolvendo as artes, à moda (que ao 

mesmo tempo em que traz algo novo, volta para o antigo, de tempos em 

tempos) e toda a estrutura social que faz parte deste meio, principalmente 

em relação à modernização das grandes cidades no mundo, pois é um 

movimento característico dos grandes países e de sua elite que já não 

desejava se manter presa ao antigo. 

 Com a chegada do progresso e da civilidade nos trópicos, a sociedade 

brasileira do século XX buscou a transformação do seu espaço urbano através 

destas ideias liberais e modernistas. Esse processo ocorre de acordo com os 
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projetos econômico/político/social vindos da Europa, mudando assim os 

hábitos dos citadinos e principalmente o seu espaço físico. Interferindo no 

espaço público e no privado. Faziam parte deste processo médicos higienistas, 

administrativos, governantes entre outros, e dentro dos projetos 

apresentados para as modificações do espaço houve conflitos e tensões entre 

os governantes e os populares, pois as medidas muitas vezes não foram bem 

aceitas por parte da população inclusive por haver modificações no seu modo 

de vida devido à necessidade de se ter uma cidade longe da miséria. Os fatores 

de higiene e educação foram os mais propostos para uma reorganização do 

espaço tanto na esfera federal como municipais. A seguir, vejamos a análise 

deste processo na cidade do Natal localizada no Rio Grande no Norte. 

 
 

Assim exposto, partimos do pressuposto de que o desenvolvimento da 
cidade do Natal no início do século XX foi conduzido por uma elite que 
importou o conhecimento e as experiências dos países europeus 
desenvolvidos, não interessando que essas idéias ou propostas 
pudessem ser ou tivessem condições de serem vividas pela cidade do 
Natal. Quase tudo o que era apresentado como “novo” parecia ser a 
solução mais adequada à satisfação dos anseios estimulados pelos 
discursos que apostavam na modernidade. E diante das evidências, 
que as pesquisas tem demonstrado, o intento de tornar a cidade 
moderna muitas vezes não correspondia às suas condições materiais, 
revelando que os desejos da elite elegia a cada “novo” que surgia, um 
caminho mais curto para buscar sua identificação com essa 
modernidade. Neste momento, o concreto para a cidade foi apostar 
que a modernidade sempre esteve e continua estando no almejado 
(FERREIRA; DANTAS, 2006, p. 109). 

 

 
Nesta busca pelo novo e pelo progresso a elite do estado do RN buscava 

então tornar a sua capital moderna e seguir os parâmetros europeus de 

modernização e nessa busca não importa o que se perdia com ela, pois a 

modernização seria a solução para os problemas recorrentes. No interior do 

Estado do RN denominado sertões do Seridó também ocorreram essas 

transformações modernizadoras do espaço e consequentemente no modo de 

vida de seus habitantes, principalmente na cidade de Caicó, tida como a 

“capital do Seridó” devido a sua localização e desenvolvimento modernista em 

relação às demais localidades. 
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Neste processo de modernização alguns intelectuais tiveram destaque 

na região com seus discursos, através dos jornais ou na política, dentre 

outras funções exercidas pelos mesmos. Um destes intelectuais de maior 

destaque na construção da formação do pensamento moderno para a 

mudança em Natal e consequentemente na cidade de Caicó no interior do 

estado foi Manoel Dantas. 

Manoel Dantas foi jornalista, professor, advogado, escritor, juiz, político 

e fotógrafo.  Nasceu em 26 de abril de 1867, falecendo em 15 de junho de 

1924, a reunião de alguns de seus trabalhos esta no livro Homens de Outrora 

(1941), discute o espaço da memória e da ciência. Graduado em direito pela 

Faculdade de Direito do Recife, a partir de sua formação teve seus discursos 

formados com dispositivos cientificistas e progressistas, formando o discurso 

regionalista presente nos pensamentos das elites do estado e do interior 

seridoense. 

Outro autor que traz o discurso de modernidade para o Seridó e a cidade 

do Caicó foi José Augusto Bezerra de Medeiros. Seu trabalho de maior 

destaque foi Seridó (1954), apresentando um discurso baseado no passado 

para se resolver os problemas presente a partir dos elementos como a terra, 

a natureza e suas configurações e o povo que habita neste espaço. Sendo 

este político, professor, escritor, jornalista e advogado. Sua obra discute 

sobre a seca, o gado e o algodão, trazendo explicações históricas, econômicas 

e políticas sobre o Seridó. Para José Augusto só resolvendo o problema da 

seca o Seridó avançaria no progresso, mas Seridó como espaço do sertão não 

comportaria o avanço científico, ou seja, não tem possibilidade de vida. A 

natureza é rústica, era a morte abordando o discurso da necessidade. 

Então o saneamento básico, a criação de postos de trabalhos, a procura 

para solucionar o problema das secas e a instrução pública, foram elementos 

definidores do espaço do Seridó, medidas estas que em alguns casos não 

foram benéficas. Então, a modernização abre um ciclo que ainda não se fechou, 

pois ela traz mudanças, mas também consequências é o que veremos em 

Oswaldo Lamartine em seu discurso sobre o Seridó e a modernidade. 
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OSWALDO LAMARTINE E A MODERNIDADE 

 

Oswaldo Lamartine traz em seus escritos e ao longo dos seus discursos 

um posicionamento contrário à modernidade, principalmente aquela 

modernidade que se fez presente nos sertões, pois o sertão estaria mudando, 

diferente daquele mundo com o qual o autor havia tido contato. O ambiente, 

antes ruralizado, passa a ser urbano sofrendo a mudança que antes parecia 

não se alterar no viver do sertanejo. O espaço passa a ser modificado e suas 

práticas já não se perpetuam mais como antes, a natureza começa a sofrer 

a perda de algumas espécies de animais e de suas espécies arbóreas. 

O mundo moderno passou a afetar a dinâmica da vida sertaneja, o 

sertão antigo de Oswaldo Lamartine perdido em suas lembranças já não se 

encontra o mesmo, por isso seus escritos sobre os sertões do Seridó, 

escrevendo para que não se perca a tradição presente nos saberes e nos 

fazeres desse povo, um local hegemônico onde poderíamos encontrar um viver 

saldável que se construiu na saudade, na construção do eu, tornando o espaço 

do sertão dizível e visível.  

Sobre o mundo moderno, Oswaldo Lamartine usa a metáfora de uma 

“terraplanagem cultural”, onde as mudanças tecnológicas tanto nas áreas 

sociais e científicas tem modificado todo o sistema anteriormente vivido, pois 

se vivia mais tranquilamente. Na visão de Oswaldo Lamartine, a sensação é 

de pertencer um pouco parte de um museu devido aos seus dogmas e 

resistências a esses novos modelos culturais e de vida. Ao relatar sobre as 

modificações que sofreu a cidade de Natal e como ela se encontra hoje diz: “a 

saudade é traçada com os fios de cabelos brancos. Daí o meu desencanto 

desse Natal estrangeiro. O mesmo vocês vão dizer daqui a 60 anos – é o 

pedágio da saudade” (CAMPOS, 2001, p. 33). Ele descreve as mudanças no 

trânsito, na comunicação, nas habitações e na socialização, em comparação 

ao que ocorria em tempos passados, e também incluiu os aspectos naturais 

como a poluição do rio Potengi. 
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Paul Ricoeur (2007), por sua vez, traz um discurso sobre as diferentes 

modernidades em paralelo com a “nossa modernidade”, o autor mostra que a 

modernidade esta ligada as representações e as relações históricas 

presentes nestas por isso o uso do termo “nossa época”. Quando utilizamos 

destes termos estamos dizendo que o “nosso” se diferencia do anterior, a 

diferença esta na novidade, no progresso, falamos baseados na modernidade 

que vemos hoje, mostrando assim as diferenças entre a nossa modernidade 

de hoje e dos “outros” que se intitularam modernos anteriormente. 

Oswaldo Lamartine também faz uma descrição das casas grandes de 

fazendas do sertão do Seridó. Elas se localizavam geralmente no meio da 

fazenda, os seus componentes eram o alpendre, salas, corredor, quartos e 

cozinha, atrás da casa ficava o banheiro e às vezes tinha um quarto para 

depósito. Na vida que se tinha na fazenda dois elementos faziam parte desse 

meio: o vaqueiro e a feitura dos queijos de manteiga e de coalho, os quais 

tiveram mudanças em seus processos de fabricação devido à modernização. 

O queijo passa a ser feito com leite desnatado e já não dura muito tempo para 

o seu consumo. Já o vaqueiro sofreu alterações em sua indumentária: passou 

a se vestir como caubói do Texas (região parcialmente árida dos Estados 

Unidos) e o cavalo passou a ser também importado. 

A obra A caça no sertão do Seridó, de 1961, traz alguns dados acerca 

da fauna e flora do sertão, já se tinha extinguido nessa época 13% das 

espécies da região incluindo plantas como: o cedro, jabotá, cumaru, pau darco, 

aroeira e braúna. As abelhas silvestres também desaparecem, conjuntamente 

com o gato maracajá, o papagaio, a jandáia, o urubu-rei, o macaco, o tatu-

bola, o saguim, o tamanduá e a onça vermelha, são alguns dos animais que em 

alguns casos se encontram extintos e outros em processo de extinção, 

outros também fazem parte deste processo como a ribaçã que é uma ave 

migratória e o próprio mocó que hoje já não encontramos nos serrotes na 

caatinga, mas Oswaldo Lamartine traz ainda algumas espécies que tem 

sobrevivido como o preá, o peba, o camaleão e a raposa. 
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Oswaldo Lamartine apesar de ser um crítico a modernidade ele traz a 

importância tanto do DNOCS como do IBAMA como elementos definidores do 

espaço atual do sertão, pois o primeiro ajuda ao sertanejo a enfrentar as 

intempéries ocorridas pelas secas e o segundo ajuda na prevenção da caça 

indevida fazendo com que os animais sertanejos sobrevivam por mais algum 

tempo.  

Encontramos então no pensamento de Oswaldo Lamartine o desejo de 

preservação da natureza, pois apesar de ser contra a modernização nos 

sertões do Seridó, ele apoia algumas políticas públicas que ajudam a melhorar 

a vida do sertanejo como também aquelas que trabalham na preservação 

deste espaço, este fato esta atrelado devido a seus estudos em agronomia, 

como essas políticas proporcionam a melhoria para o espaço ele não restringe 

a mesma. Sua crítica então aparece no sentido de perda das práticas 

anteriormente feitas pelo sertanejo, pois a partir da urbanização do espaço a 

industrialização e a tecnologia muda totalmente o modo de vida anteriormente 

vivenciado neste local, apesar de que algumas características ainda 

permaneçam. 

A vida sertaneja seridoense, vivenciada por Oswaldo Lamartine, já não 

se encontra mais, nas rodas de conversas nos alpendres das casas antigas, 

a alimentação e a própria natureza estão modificadas, o “sertão de nunca 

mais”, ficou dentro dos seus escritos, do seu eu, algo a ser transmitido para 

as futuras gerações por meio da leitura, gerações que já não tem mais o 

contato com esse espaço, mas que se identifica ao ler a obra, e sente todo o 

saudosismo presente em cada linha por ele escrita. 

Oswaldo Lamartine ainda faz referência a um Código de Caça e Pesca, 

que só existia no papel como instrumento para conter a crescente rarefação 

nos chãos seridoenses, mas só existiu realmente uma intervenção nesse meio 

que foi feito pelo DNOCS, o qual tomou alguns açudes para ter um controle 

maior sobre o processo da açudagem seridoense. Sendo assim, Oswaldo 

Lamartine traz em seus escritos a crítica a modernidade que em seus 
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escritos torna este processo um momento para se fazer uma denúncia a 

respeito de como se tem vivido nos chãos seridoenses. 

Dentro deste prisma de modernidade nos sertões, vemos que a 

natureza também acabou sendo modificada nesse ambiente. Schama (1996) 

vai discutir bem este ponto quando relata que desde as calotas polares até 

as florestas equatoriais também sofrem com as modificações do homem, o 

que temos é o pouco que restou das mesmas devido essa intervenção humana. 

Pois com as nossas tradições e a industrialização modificamos o meio 

ambiente, este por sua vez tem conseguido algumas leis de preservação, mas 

que em alguns lugares não esta sendo suficiente para manter a natureza como 

antes da hospedagem humana. Sendo assim: 

 
[...] Para elas, era uma questão de honra restabelecer uma distinção 
entre paisagem natural e paisagem criada pelo homem e estudar a 
possibilidade de escrever-se uma história que não apresentasse a 
terra e suas diversas espécies como criações concebidas para o 
expresso e exclusivo prazer do que Muir, arrasadoramente, chamou 
de “senhor homem” (SCHAMA, 1996, p.23). 

 

 
Dessa forma, vemos uma diferenciação entre a paisagem que não foi 

modificada e aquela que já teve modificação, deixando claro que a natureza não 

pode ser tida como terra exclusiva para o prazer humano. Portanto em uma 

das definições propostas pelo autor ele vai colocar a agricultura intensiva 

como produtora da modernização, pois esta traz os saberes científicos e é 

cultivada para produzir alimentos para a sociedade, impulsionando a 

exploração dos recursos naturais. Transformando assim os lugares antigos 

com a modernidade, fazendo das florestas, parques ou zoológicos. 

Batista (2017) nos traz uma discursão em torno das concepções de 

tradição e modernidade. A modernidade ressignifica a tradição, inserindo 

novos elementos. Uma ruptura do antigo para o novo. Nesse rompimento da 

tradição antiga, o indivíduo acaba se sentindo privado, pois o sentimento de 

segurança acaba faltando diante do novo, dessa forma o sistema busca pela 

memória para que não se perca as tradições passadas que podem ser 

identificadas pelas ações e pelos gestos. Nos lugares mais distantes das 
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grandes cidades ainda podemos encontrar um percentual maior de símbolos e 

rituais da tradição passada ainda presentes. Essa tradição também é 

marcada pela oralidade, os ensinamentos são passados através das práticas 

e as experiências delas adquiridas. Partindo do princípio que a tradição é 

sempre seletiva definindo e identificando os elementos mais significativos do 

passado. 

A partir das memórias e das representações vividas por Oswaldo 

Lamartine, este faz a sua diferenciação do tempo de infância com o seu viver 

do então agora passado, foi a partir desta perspectiva que Oswaldo Lamartine 

escreve seus livros, sempre rememorando o que se passou os rituais 

modificados o sertão de nunca mais vivido no seu tempo atual de escritura de 

suas obras, por isso a pressa em escrever sobre o que viu, ouviu e aprendeu. 

Por fim é este ensinamento que Oswaldo Lamartine tenta nos repassar 

em seus escritos, colocando a natureza e seus elementos como definidores 

do espaço e as ações feitas pelo homem sertanejo de certa forma foram 

prósperos em alguns aspectos e outros não como já vimos anteriormente. 

Então só a partir dos seus relatos como denúncia em alguns momentos e 

outros no enaltecimento do viver sertanejo é que esta modernidade e natureza 

nos sertões do Seridó passam a ser explorada e vista pelos leitores do autor 

e estudiosos do meio para sua preservação e conservação dos gestos e ações 

benéficas ao meio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das analises feitas e discutidas ao longo do trabalho, 

percebemos o entrelaçamento do autor Oswaldo Lamartine com a construção 

do espaço do sertão do Seridó. Os elementos de construção do sertão e 

consequentemente do sertão seridoense é bem complexo e com inúmeras 

formas de vieses para o desenvolvimento de posteriores trabalhos. 

Diante do material compulsado definimos dois elementos indissociáveis 

nesse processo de formação do espaço sertanejo, ou seja, o homem e a 
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natureza. Nesse processo ocorre a construção da imagem/paisagem do 

sertão, pois a natureza que passa a caracterizar o espaço, ela é definidora 

nessa visibilidade do local e todos os elementos que fazem parte desse meio 

se tornam paisagem, pois o homem torna-se bicho-homem devido a sua 

resistência as intempéries causadas pelo tempo/clima do sertão seridoense. 

Dessa forma Oswaldo Lamartine faz suas críticas à modernidade, no 

sentido de que ela muda os costumes e o seu sertão antigo, o seu lugar de 

afetividade foi moldado, ele escreve para que os costumes não se percam e 

no final de sua obra destaca que devido à intervenção do homem na natureza 

a fauna e flora do local estão sendo devastado, nesse ponto o autor se mostra 

a favor da modernidade, pois ela desenvolve elementos para preservação dos 

animais e da natureza, com também destaca as medidas contra as secas que 

beneficiaram ao sertanejo. A natureza e a modernidade vão ser analisadas 

devido à relação com o homem que trouxe consigo ao longo do tempo uma 

devastação cada vez maior da natureza, desse modo construindo para se 

outros moldes para preservação da memória que agora é passado através da 

preservação da natureza artificial, ou seja, projetada pelo homem. 

Concluímos que natureza e modernidade nos sertões do Seridó revela 

uma construção política, econômica, social e cultural trazendo percas e 

benefícios em alguns momentos e que a natureza é a paisagem que desenvolve 

todo o ser do sertão e é este ser que fez Oswaldo Lamartine escrever sobre 

este espaço o tornando visível e dizível através principalmente de sua natureza 

relacionada ao homem. Escreveu sobre o seu “sertão de nunca mais”, aquele 

ao qual viveu na sua infância e morreu sem nunca mais poder revivê-lo.  
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FERROS DA RIBEIRA DO PIRANHAS: UMA DISCUSSÃO 

SOBRE OS FERROS DE MARCAR GADO NOS LIVROS DO 

ARQUIVO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS (DÉC. 50) 
 

Tales J. Maia de Medeiros 

 

INTRODUÇAO 

 

O ferrar gado como forma de identificação, de distinção, e ainda como 

prática cultural, não é um fato novo, ele acompanha o homem do Seridó e a 

povoação do território, desde quando não havia cercas, servindo o gado, de 

carro chefe para tal empreitada, a marcação é então, elo na tríplice relação 

do homem, com a terra e o gado. Como nos diz (FARIA, 1984) “o rastro-

fêmea do boi fez se alevantarem os currais..”, numa  clara afirmação da 

relação da criação de gado com o povoamento da região e da ação criadora 

do homem sertanejo nesta obra. É ação ligada a posse, seja do gado vacum, 

seja das terras, que não se lhe deram por favor real, mas por suor de seus 

rostos debaixo do calor do sol fervente do sertão, onde marcavam o gado por 

não haver ainda limites físicos entre as fazendas. 

Por ação sua também, confeccionavam os sinais que seriam os ferros, 

riscados nas areias por grupos de homens que já conheciam os símbolos, 

depois eram levados a forja, moldados em ferro, sobre a brasa incandescente, 

tal qual o sol do sertão, num ritual em que o ferreiro se desdobra em artista, 

e de suas mãos surgem os símbolos que povoavam a imaginação dos vaqueiros 

do sertão do Seridó. Com uma carga simbólica fortemente ligada a família e 

a posse, os ferros surgem para diferenciar o gado, mas, sobretudo para 

afirmar a posse, o pertencimento a um determinado criador, distinto somente 

pelo sinal que o animal carregava. E isso bastava, já que naqueles sertões, 

este universo simbólico fazia parte do dia-a-dia dos vaqueiros, nobres 

cavaleiros com armadura de couro, que mesmo em sua dura vida de campear 

por entre a jurema e o mandacaru, era dever seu, portar em sua memória 

toda a gama de símbolos de sua cercania, com clara função de defesa da 

propriedade, sua e de seu vizinho, pois em sendo conhecedor as marcas, se 
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acha animal que não tem o seu ferro, o devolva de prontidão ou o guarde até 

que morra de velho, pois não lhe pertence, como vemos em Os Sertões, apud 

(FARIA, 1979). 

Desta forma, falar sobre os ferros de marcar gado do Seridó, e falar 

sobre o home que povoou a região, é falar sobre o gado, sobre a terra e como 

este homem teve condições de se estabelecer nesta região quase inóspita, é 

falar sobre a sua história e claro, sobre sua cultura, a relação do homem com 

as coisas, os costumes, as práticas, os saberes e fazeres deste home 

através dos tempos, numa análise de viés antropológico, onde não se fixamos 

a um período específico, mas a um determinado comportamento do homem 

que o distingue dos demais, que o diferencia, que o caracteriza, e por assim 

dizer, merece este homem do Seridó a alcunha de “homem que marca gado”. 

 

SOBRE O FERRAR E MARCAR O GADO 

 

Do tempo em que as veredas se iniciavam e o homem abria caminho por 

entre a caatinga do Seridó, havia a necessidade de se identificar suas coisas, 

suas posses e claro, o seu gado, pode isso ter nascido “na família, no grupo 

ou na tribo”, segundo (FARIA, 1984), oque nos remonta a necessidade 

primordial de distinção entre os grupos de suas propriedades, o direito de 

posse seria inerente a povoação, e portanto, também os semoventes também 

teriam que levar a marca do dono, por assim dizer, nascia então a 

necessidade do marcar o gado. 

Essa busca pela ancestralidade do ferrar e marcar o gado do sertão, 

não só do Seridó, é tema recorrente na literatura especializada, quando se 

fala sobre as marcas de ferro no gado, busca-se uma anterioridade no 

costume, uma ligação com algum ancestral ou tradição, o mais certo é dizer 

que o costume veio até nos pelos portugueses, como diz (ALMADA, 2018). 

Como também, há quem faça uma relação dos ferros com as pinturas 

rupestres, signos do zodíaco ou da alquimia, em um universo ou“movimento 

armorial”, uma proposição dentro da obra de (SUASSUNA,1974), desta 



 
115 

 

forma, buscar pela história do ferrar o gado é também buscar pela história 

do próprio homem no Seridó. 

Desta forma, as marcar de gado seguem o emaranhar-se deste homem 

por entre as serras e os riachos que serpenteiam a caatinga do Seridó, 

acompanhando-o onde houver criatórios e são muitos, oque podemos ver, por 

exemplo, pela toponímia das cidades como: Currais Novos, Pau dos Ferros, 

ou comunidades como Curral Queimado, que fica próximo a Cidade de Ipueira, 

dentre outros, como também pelos mitos ou lendas de criação das Cidades, 

como a de Caicó, que, segundo a lenda, foi fundada por um vaqueiro que pediu 

a intercessão de Sant´Ana, para se livrar de um touro bravo ou a de Jardim 

de Piranhas, onde também vaqueiros pediram pela intervenção de Nossa Srª. 

dos Aflitos, para atravessar ilesos o rio caudaloso e repleto de piranhas, 

essas e outras estórias servem também para fundamentar o imaginário do 

criatório e do povoamento da região. Assim, o marcar acompanha o homem, 

e vice-e-versa. 

A marcação do gado é tarefa árdua, eminentemente masculina, grupal, 

feita em confinamentos denominados de currais ou por captura de animais no 

laço, é uma tarefa dura e, claro, cruel com o animal, que tem seu couro 

queimado e marcado por ferro em brasa para sinalizar a propriedade do dono. 

Por outro lado, é acontecimento que motiva a sociabilidade dos que lidam 

como gado, os vaqueiros, sujeitos que usam sua bravura e aptidões físicas 

como insígnias das armaduras de couro que vestem, os gibões, e que habitam 

o sertão de sol e altas temperaturas o ano todo, num viver áspero que é 

típico da região e da atividade que desempenham. O ferrar o gado é para eles 

motivo de algazarra e alegria, quando se reúnem num dia festivo, ao nascer 

do sol, para apartar o gado e ferrar os animais nascidos, e mostrar suas 

habilidades no domínio do animal e do ferro em brasa, que se não usado 

corretamente pode infringir marca abstrata e não identificável no gado, 

causando prejuízo para todos, sobretudo para a honra de quem o fez. A 

narrativa de um dia como este nos é muito cara, pois os que nasceram e 

cresceram nos terreiros das casas das fazendas, levam sua vida no tanger 
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do gado, acordando para tirar o leite e dormindo segundo o balir dos animais 

que se aproximam do curral sob o tilintar dos chocalhos melancólicos ao fim 

de tarde. 

E assim faziam, marcando a ferro em brasa, do lado direito do quadril 

do animal, a marca do proprietário e do lado esquerdo, a marca da Ribeira ou 

bacia hidrográfica principal, onde estava circunscrita a fazenda, para que se 

pudesse identificar de quem era o animal e de que freguesia. Alguns faziam 

suas próprias leis, como podemos ver na citação de (FARIA, 1984), a lei 

provincial nº945 de 1885 do Município de Imperatriz, atual Martins, “era 

proibido ferrar o gado em outra parte que não seja a extremidade da coxa”, 

oque pode fazer referência a utilização do couro e da preservação deste para 

a confecção de peças com esta matéria prima, preocupação daqueles homens 

do Seridó, das décadas finais do século XIX. 

 

FERROS DAS RIBEIRAS DO SERIDÓ 

 

Ocupada a terra, havia a necessidade de se fazer uma marca, um ferro, 

para identificar a procedência do gado vacum, obviamente para diferenciar o 

proprietário do animal, contudo, detalhe importantíssimo era saber também 

a origem espacial, de qual região provinha aquele animal, no nosso caso, a 

Ribeira de origem, que encontramos significado em (FARIA, apud, 

ROHAN,1889) “distrito rural que compreende um certo número de fazendas 

de criar gados”, onde claramente vemos o enquadramento da região do Seridó 

e sua disposição para o criatório de animais deste tipo, atrelado a um homem 

que povoara esta região também com este objetivo. 

Desta forma, há que se ferrar o gado para distinguir a ribeira que ele 

pertence, para isso, “ferra-se o gado na parte direita como ferro do 

proprietário e o da freguesia, do lado esquerdo”, como nos fala a Lei Provincial 

241, de 20 de Setembro de 1841, do vizinho estado do “Siará Grande”(apud 

Faria, 1984), desta forma, sabia-se onde poderia ser marcado o animal para 

que se reconhecesse o lugar de onde ele provinha e, chegando lá, procurariam 
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o dono, identificado na parte direita. Para tanto, a Ribeira do Seridó adotara 

no ano da criação do Município de Vila do Príncipe, a marca “S” para distinguir 

o seu gado, decorrente do pertencimento da bacia hidrográfica do Rio Seridó, 

ou será por causa da padroeira Sant´Ana? São questões que podem ser 

levantadas e carecem ainda de estudos mais aprofundados para que 

possamos responder com um mínimo de exatidão inerente a pesquisa. Ainda, 

sabemos que para a diferenciação de cada ribeira, adotaram também as 

unidades circunvizinhas, suas marcas características, acompanhando ou não 

a marca do Seridó como base, por assim dizer, com pequenas diferenciações, 

adições a marca da região ou adotaram outras para se fazer distintas, e para 

podermos pensar, trazemos a leitura do infográfico abaixo sobre as marcas 

e sua diferenciação em relação a marca do Seridó: 

 

 

 

 

 

 FONTE:ARAÚJO, Etall, 2006. 

FICURA 1: “Ferrosdas Ribeirasdo Seridó” 
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Assim, a marca se fez ferro e demarcou o gado entre nós, 

multiplicando-se pelo sertão, emaranhando-se por dentre a caatinga de flor e 

espinho, pelos vales adjacentes as serras, na procura incessante por um 

reservatório de água, natural ou construído toscamente, já naquela época, 

pois a seca nos acompanha desde tempos imemoriais. 

 

FERROS DA RIBEIRA DO PIRANHAS 

 

Sobre a diferenciação que se faziam para diferenciar as localidades ou 

fazendas de criar gado, merece comentário o fato de que há cidades que ainda 

não foram catalogadas seu ferro de marcar gado ou não há registro na 

literatura do meio acadêmico sobre estes registros, oque é o caso do 

Município de Jardim de Piranhas, integrante da Ribeira do Seridó, mas 

politicamente ligado a Caicó até meados dos anos cinquenta, quando é 

desmembrado oficialmente e recebe a condição de Município, com ata de 

instalação datada de primeiro de janeiro de mil novecentos e quarenta e nove, 

como podemos ver na figura 1 dos anexos, e transcrita abaixo, em parte, diz: 

 

“ Ata de sessão de instalação do município de Jardim de Piranhas. A 
primeiro de Janeiro de mil novecentos e quarenta e nove, no edifício 
destinado ao Palácio Municipal, nesta cidade de Jardim de Piranhas 
do Estado do Rio Grande do Norte, sob a presidência do senhor Dr. 
JanúncioGorgônio da Nóbrega, Juiz de Direito da Comarca de Caicó, 
na forma da Lei, reuniram-se em sessão solene as autoridades e 
pessoas para abaixo assinadas, com significativa assistência, para o 
fim de se declarar efetivamente em vigor para todos os efeitos, a 
partir desta data, até trinta de um de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e três, o novo prato territorial da República focado para o 
Estado , com a Lei nº 146, de 21 de dezembro de 1948, na 
conformidade com as Leis nacionais, na parte referente a 
circunscrição que tem por sede esta cidade...” (grifos nossos) 

 

Como podemos ver, a criação do Município se deu no final dos anos 

quarenta, e no começo dos anos cinqüenta houve a posse do Prefeito, mais 

precisamente aos treze dias do mês de março do ano de mil novecentos e 

cinqüenta e um, comoconsta na ata (vide anexo, figura 2). Assim, “instalado” 
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o município, havia também a necessidade de se criar uma marca ou sinal de 

distinção, oque aparentemente, não ocorreu com o Município em retrato, 

oque constatamos com a pesquisa no arquivo municipal, o achado e o 

salvamento do livro de ferros daquela localidade, que nos deu base para a 

discussão em comento, onde vemos que não há marca ou ferro específicos do 

município, mas sim, ferros e marcas dos criadores registrados, como podem 

perceber na figura 3 dos anexos, transcrita a sua folha de abertura abaixo, 

pelo autor: 

 

“Por comissão ao Secretário da Prefeitura, para este abrir, encerrar 
e rubricar o presente livro, destinado ao registro de ferro e sinal, 
nesta Prefeitura. 
Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, 30 de setembro de 1951. 
Plínio Dantas Saldanha. 
Prefeito. 
Termo de abertura 
Contém o presente livro, 50 folhas tipograficamente numeradas e 
rubricadas com a rubrica (ilegível), de que faço uso, o qual é destinado 
ao registro de ferro e sinal nesta Prefeitura. 
Secretaria Municipal de Jardim de Piranhas, em 30 de setembro de 
1951. 
José Henrique de Araújo. 
Secretário.” (grifos nossos) 

 

Para fins didáticos e de comparação com os ferros das outras Ribeiras 

e a possível leitura visual e breve análise comparativa, trazemos para o 

vislumbre de V.Sª, a primeira folha do livro de registros de ferro e sinal do 

Município de Jardim de Piranhas, contendo três registros de ferro de 

cidadãos do município de Jardim de Piranhas,que também está nos anexos, 

na figura 3, conforme transcrição feita pelo autor:“O registro de nº 1, é do 

criador Manoel Araújo da Costa, cuja propriedade é o “Sítio Feichado”, neste 

Município de Jardim de Piranhas, datado o registro de 30 de agosto de 1952, 

rubricado pelo Secretário, o Sr. José Henrique de Araújo, o ferro é 

“desenhado”, como na figura abaixo e é anotado o sinal: “na orelha direita: pé 

de muleta; na esquerda: ponta troncha; meio brinco por baixo e duas moças 

por cima.” rubricado pelo secretário, nas observações, consta que 

“apresentou o recibo de haver pago na referida tesouraria municipal os 
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respectivos emolumentos”, com a mesma data de 30 de agosto de 1952 e 

rubricado pelo secretário”. Como podemos ver na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

E ainda na primeira página, podemos ver o registro de nº 2, que tem 

por titular o criador “LauroAraujo da Costa, cuja propriedade é o “Sítio 

Feichado”, neste Município de Jardim de Piranhas, datado o registro de 30 

de agosto de 1952, rubricado pelo Secretário, o Sr. José Henrique de Araújo, 

o ferro é “desenhado”, como na figura abaixo e é anotado o sinal: “na orelha 

direita: ponta troncha, levada por baixo e arpão por cima; na esquerda: brinco 

por baixo e dente por cima” rubricado pelo secretário, nas observações 

consta que “apresentou o recibo de haver pago na referida tesouraria 

municipal os respectivos emolumentos”, com a mesma data de 30 de agosto 

de 1952 e rubricado pelo secretário”. 

 

 

FONTE: ELABORADA PELO AUTOR. 
 

FIGURA 4: primeiro registro do livro de ferros de Jardim de Piranhas 

FIGURA 5: segundo registro no livro de ferros de Jardim de Piranhas. 



 
121 

 

 

 

 

Como se pode constatar pelas páginas digitalizadas do “livro de registro 

de ferro e sinal de criadores” do Município de Jardim de Piranhas, que não 

fora mencionado em outros artigos do gênero, havia sim uma preocupação 

em catalogar e diferenciar os ferros e marcas dos criadores do recém-

instalado município, tanto pelo fato de agora ser outra localidade, 

desmembrada politicamente do Município de Caicó, ou pelo simples 

esclarecimento e catalogação dos ferros e sinais dos criadores desta 

localidade e a diferenciação dos animais de sua propriedade para com os de 

outros criadores e de outras Ribeiras. 

O registro dos ferros em livro próprio não é fato isolado, já herdamos 

este costume da Ribeira do Seridó, e ainda do Município que a que Jardim de 

Piranhas era ligado política e administrativamente, Caicó. Portanto, o fato é 

só continuidade do que já se pregava anteriormente ao desmembramento e 

criação do novo município, oque, por este mesmo motivo, ensejou a abertura 

do livro para assinalar os ferros e sinais dos criadores que ali vivessem e 

criassem, para diferenciar sua propriedade em tempos que não havia cercas 

dearame farpado. A justificativa se dá por motivos de fato e de direito, já que 

o município criado era outra unidade administrativa e por isso mesmo, fazia-

se necessário a diferenciação dos criadores. 

Ainda, a partir de uma leitura ainda que superficial, das imagens de 

ferros e sinais de criadores do Município de Jardim de Piranhas, podemos 

perceber claramente o recurso “estilístico” que nos foi comentado por 

FONTE: ELABORADA PELO AUTOR. 
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(FARIA, 1984), em sua “estética armorial”, qual seja, o uso de desenhos ou 

símbolos, que fazem parte, por assim dizer, de uma heráldica, como disse 

(ARAÚJO 2006, apud MAIA 1992.), sendo este um uso recorrente nos 

criadores mais antigos e estas marcas, passadas de pai para filho, com uma 

real semelhança aos escudos das famílias medievais, só que os nossos são 

sinais de marcas de ferro e o escudo é o couro do animal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propriedade, territorialidade e poder, estas poderiam ser só palavras 

soltas, se não estivessem entrelaçadas com o povoamento da região do 

Seridó, e claramente, com o ato de marcar o gado com ferro em brasa, 

deixando a marca que carrega toda essa ancestralidade de valores e 

costumes que carregavam nossos antepassados. Discutir sobre os ferros é 

discutir sobre o Seridó, nosso chão, nossa terra, nossa pátria. É rememorar 

nossos antepassados e sua trajetória, seus costumes, seus valores. É falar 

sobre as famílias, os patriarcas, os filhos e as marcas ou diferenças que 

estes imprimiam no couro do gado para distinguir-se no grande sertão sem 

cercas ou limites, onde o gado e o homem eram a medida de tudo. 

Eis que, partindo do ponto dos ferros do Seridó, notadamente do 

Município de Caicó e da bibliografia a respeito do tema, chegamos ao fio 

condutor deste artigo, pois não havia um registro sobre os ferros do 

Município de Jardim de Piranhas, ao menos a literatura não os cita. Assim, 

nossa pesquisa se debruçou sobre isso, a partir da pergunta, pois é ela que 

move a ação do pesquisador, a lacuna a ser preenchida, a procura, e na 

maioria das vezes, o encontro. 

Desta forma, ao discorrer e mostrar os ferros da ribeira do piranhas, 

como trouxemos dos registros do livro do arquivo municipal, estamos 

tentando resgatar um pouco da memória do nosso povo, das famílias, dos 

nossos ancestrais, e também um pouco da nossa, pois é nosso papel como 

sujeitos históricos, tentar contar um pouco dessa história onde não houver, 
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partindo, é claro, de nós mesmos, da nossa casa, nossa cidade, do micro, 

para então tentar encaixar isso na grande engrenagem da história. 

Destacamos que o método de análise aproxima-se do mesmo adotado 

por Ginzburg (GINZBURG, 1989), quando nos diz que “é necessário examinar 

os pormenores mais negligenciados...”, para se entender a totalidade da 

obra, e é isso que tentamos fazer que quando olhamos para os pequenos 

detalhes das marcas de ferro e enxergamos ali mais que somente marcas, e 

sim marcas de poder, de posse, de história. Como também é norteador da 

discussão oque nos diz (CERTEAU, 1994), sobre “história cultural e história 

do cotidiano e os sujeitos que produzem essa cultura, que a divulgam e a 

difundem em suas práticas.” E ainda, sobre estas mesmas marcas, 

perguntamos se elas seguem os mesmos padrões das registradas na 

bibliografia do gênero e suas particularidades, oque nos resultou positivo, 

tento em vista a leitura, ainda que superficial, feita nas cerca de 24imagens 

da totalidade dos livros e algumas poucasrecortadase estampadas por entre 

os parágrafos que estamos acabando de escrever. 

Por fim, enfatizamos que a brevíssima análise que tentamos fazer no 

trabalho em comento, é uma vírgula, após o aparente ponto final visto na 

literatura do gênero, onde não encontramos registros sobre os ferros de 

marcar gado e sinais do Município de Jardim de Piranhas, e por isso mesmo, 

o ineditismo deste artigo que, não acaba por aqui, claramente, pois senão 

nós, outros darão continuidade ao tema, fazendo novas pesquisas, novos 

olhares e novas leituras dos símbolos e marcas que nos propusemos a 

analisar. Tendo em vista que a ciência nunca tem um fim, somente uma breve 

pausa, como por entre as notas de uma sinfonia ou no átimo que antecede 

uma supernova, tudo se transforma, tudo continua. 

No mais, dedicamos estas linhas à aqueles que perderam o ferro 

vítimas das secas famigeradas que assolam nosso sertão, e sobretudo, os 

que mesmo os tendo perdido, não pararam de lutar, pois como já disse 

Euclídes da Cunha: “O Sertanejo é, antes de tudo, um forte”, à estes homens 

feitos de ferro e marcados pelo sol do sertão, o nosso muito obrigado. 
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ANEXOS: 

FIGURA 2: Ata de instalação do Município de Jardim de Piranhas, em 01 de 
janeiro de 1949. 

https://www.pluralpluriel.org/index.php/revue/article/view/131
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FONTE: elaborada pelo autor. 

 

 

FIGURA 3: Folha 1, do livro de registros de ferro e sinais de criadores do 
Município de Jardim de Piranhas, onde consta o termo de abertura, assinado 
pelo Prefeito: Plínio Dantas Saldanha e pelo Secretário: José Henrique de 
Araújo, aos 30 de setembro de 1951. 
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FONTE: elaborada pelo autor. 

 

FIGURA 4/5: Primeira folha do livro de registro de ferros e sinais de criadores 
do Município de Jardim de Piranhas, contendo o nome do criador, desenho do 



 
127 

 

ferro e descrição de sinais característicos, bem como o recolhimento dos 
emolumentos, aos 30 de agosto de 1952. 

FONTE: elaborada pelo autor. 

FIGURA 6: Segunda folha do livro de registro de ferros e sinais de criadores 
do Município de Jardim de Piranhas. 
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FONTE: elaborada pelo autor. 
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MARCHA PARA O OESTE: SERTÃO NA HISTORIOGRAFIA 
 

Alesy Soares Oliveira 

 

INTRODUÇÃO 

 

O olhar do historiador frente ao seu objeto de estudo pode se diferenciar 

de forma bastante considerável, se levarmos em conta os desejos, impulsos 

ou o lugar em que o individuo está inserido, o que refletirá na sua produção 

historiográfica, revelando assim a articulação entre o lugar social, apontado 

pelos escritos de Certeau, e o exercício do historiador na sua pesquisa 

historiográfica. Os estudiosos aqui tratados ao se lançarem sobre a figura de 

Alexandre de Gusmão, chegaram a diferentes teses a respeito de sua 

trajetória assim como a (res)significação de seu legado. Rodrigo Otávio, 

Cassiano Ricardo e Jaime Cortesão em distintas análises entediam o Gusmão 

como parte importante do entendimento do processo de formatação do 

território brasileiro. As perspectivas dos autores apresentadas à luz do 

projeto politico varguista, determina algumas visões sore o movimento que 

incorpora as ideias sancionadas por parte do discurso intelectual, Marcha 

para o Oeste, que serve como um belo exemplo de como essas relações 

politicas, institucionais e históricas se formam.  

 

MARCHA PARA O OESTE: SERTÃO EM FOCO 

 

             O período histórico que compreende o começo dos anos 30 do século 

XX estava sobre transformações no campo geopolítico que chegariam a seu 

ápice uma década depois, a modernização do Brasil era pensada no sentido de 

se mostrar diferente do seu passado colonial, como sugere Matheus Eurich: 

 

Na década de 30, modernizar o Brasil seria não apenas direcionar os 
investimentos nos transportes, na saúde e na educação, era preciso 
também reunir todos os territórios, controla-los de maneira a ser 
possível unir a população com vistas à segurança nacional. A partir 
dessa perspectiva pressupunha-se que o Brasil superaria suas 
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“amarras” coloniais no que se refere ao processo de ocupação e o 
sertão74. 

 

 

Parte importante da construção historiográfica do momento foi às 

formas de transmissões do conhecimento, através de cursos, revistas e 

periódicos que difundiam as partes das ideias que serão apresentadas a 

frente, em que o braço politico de Vargas tinha muita influência. Um dos 

órgãos expoente nesse sentindo foi o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 

(IHGB), um lugar que apresentava ilustres pensadores que a partir desse 

momento estariam em consonância com as futuras mudanças politicas, 

articulando diversos temas aos projetos e flutuações do poder no século XX. 

Com o intuito de conquistar as terras inóspitas dos sertões centrais e 

caminhar para a direção do progresso, Vargas instituir no período do Estado 

novo um projeto que fazia parte de um cenário maior de transformações, 

usinas e indústrias que estavam sendo criadas e instauradas na visão 

varguista que se chocava com o ideal que foi empregado ao sertão, como 

terras vazias, ociosas e inóspitas que mais lembravam o período colonial. A 

propaganda de Getúlio se apoiava nesses princípios de união e 

reestabelecimento da unidade nacional (além disso, o grande apelo carismático 

para com as camadas mais populares), sendo assim a marcha para o oeste 

cumpria um grande trabalho, o fortalecimento do ideal de território nacional, 

que em suma, era um enorme esforço do governo para com dissimulação de 

conflitos sociais e crises diversas. Apresenta-se na sua fala uma síntese 

dessa ideia, sendo possível ser destacado em um dos seus discursos:  

 

Marchamos para um futuro diverso do que conhecíamos em matéria 
de organização econômica, social e política. Os velhos sistemas e 
fórmulas antiquados entraram em declínio. Não é, porém como 
pretendem os pessimistas e os conservadores empedernidos, o fim 
da civilização, mas o início tumultuado e fecundo de uma nova era.75 
 

                                                           
74 ARRAIS, Matheus Eurich. A Marcha Para o Oeste e o Estado Novo: A Conquista dos 
Sertões. 2016. Folhas. Artigo de Conclusão de curso, Distrito Federal, 2016.p 4. 
75 CAPELATO, Maria Helena. Multidões em Cena: Propaganda política no varguismo e no 
peronismo. São Paulo.2003.P.146 



 
131 

 

 Quando marcha começou a ser desenvolvida, foram criados comissões 

e órgãos do governo para determinar quais territórios deveriam ser ocupados 

e quantas missões ocorreriam. Inúmeros profissionais estavam envolvidos, 

especialistas que analisavam a terra e até mesmo intelectuais que de alguma 

forma discorreram sobre o tema. 

A presença da camada intelectual nesse movimento serviu como forma 

de legitimação da existência da marcha. Para ilustrar a movimentação do 

estrato intelectual da época, podemos ver Cassiano Ricardo, autor do livro 

“Marcha para o Oeste” e o Rodrigo Otávio, diretor do Jornal “A Manhã” e 

escritor envolvido com o IHGB, em uma entrevista empreendida por Otávio. 

Os assuntos tratados pelos estudiosos eram “às lutas contra os invasores 

do nosso território, em várias épocas, notadamente a dos holandeses” e a 

figura de “Alexandre de Gusmão, o verdadeiro precursor do pan-

americanismo” (OCTÁVIO 1942, p.32). Das relações possíveis dos temas e do 

cenário politico encontrado Renato Amado Peixoto entende: 

 

A abordagem feita a Rodrigo Octávio e o caráter mesmo da suíte em 
que ela se inseria, permite apontar que a enquete sobre Gusmão 
estava correlacionada à enquete sobre os invasores estrangeiros, 
implicando seu regime de produção, pois o próprio noticiário de A 
Manhã nos aponta que, discorrer sobre a luta contra os invasores 
europeus, tinha a ver com a perspectiva da entrada do Brasil na 
Segunda Guerra ao lado dos aliados, contra a Alemanha Nazista e a 
favor da democracia76.  

 

Do mesmo pode-se entende que Cassiano Ricardo não tratava ao olhar 

na marcha para o oeste e os bandeirantes como subordinados de um mentor 

maior que seria Alexandre de Gusmão, mas sim de um pensamento ligado ao 

pan-americanismo que era latente a toda ideia de Brasil, território e nação 

iniciada justamente pelo Gusmão.  O que estava de acordo com a proposta do 

Estado Novo (e mais ainda com o panorama geopolítico mundial) o Brasil se 

aproximava dos Estados Unidos e acalmava seus vizinhos aflitos com seu 

posicionamento politico.  

                                                           
76 PEIXOTO, Renato Amado. Moldando o corpo do Brasil: Jaime Cortesão, Rodrigo Octávio, 
a representação de Gusmão e o metajogo na região do Prata. HISTÓRIA DA 
HISTORIOGRAFIA, p. 59-78, 2017. 
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PRODUÇÃO INTELECTUAL NA ÓTICA POLÍTICA VARGUISTA 

 

Cassiano Ricardo grande poeta e escritor, em 1940 lançava seu livro 

“Marcha para o oeste: a influência da bandeira na formação social e política 

do Brasil” que assim como os meios intelectuais e midiáticos representa a 

tentativa do governo estadonovista de firma a legitimação do seu plano para 

o país.   

Partindo da ação histórica para compreender a relação entre os 

estudiosos, suas escritas e o meio em que estavam inseridos, Certeau 

informa-nos que a própria história como uma escrita depende da passagem 

do que o historiador realizou em sua prática, para uma elaboração de um texto 

histórico, tal processo ocorreria pela própria relação com o limite, a qual a 

atividade histórica possui, dessa forma elucida que a prática do historiador 

enquanto uma escrita está subordinada a uma ordem cronológica do discurso, 

a uma arquitetura harmoniosa do texto e ao fechamento do artigo ou livro, 

assim como em uma pesquisa histórica, o que torna infindável os meios em 

que o estudo será feito. Em suas palavras: 

 

A primeira imposição do discurso consiste em prescrever como início 
aquilo que na realidade é um ponto de chegada, ou mesmo um ponto 
de fuga da pesquisa. Enquanto esta dá os seus primeiros passos na 
atualidade do lugar social, e do aparelho institucional ou conceitual, 
determinados ambos, a exposição segue uma ordem cronológica. Toma 
o mais anterior como ponto de partida. Tomando-se um texto, a 
história obedece a uma segunda imposição. A prioridade que a prática 
dá a uma tática de desvio, com relação à base fornecida pelos 
modelos, parece contradita pelo fechamento do livro ou do artigo. 
Enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve ter um fim, e esta 
estrutura de parada chega até a introdução, já organizada pelo dever 
de terminar.77  

 

Com a movimentação gerada pelo livro de Cassiano, Vargas conseguiu 

angariar recursos doados por empresários paulistas, graças à evocação do 

espirito nacionalista imbuído na figura das bandeiras que ocorrera em séculos 

passados. O discurso da marcha se alinhava a essas propostas e garantia na 

                                                           
77 DE CERTEAU, Michel. A escrita da história. Forense Universitária, 2011.p 94. 
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parte intelectual, auxílios para sua aceitação, de forma geral o livro teve boas 

recepções do publico da alta cultura brasileira, parte da academia e de 

grandes autores como Gilberto Freyre e Carlos Drummond de Andrade, o que 

inclusive é encontrado em forma de breves comentários positivos a respeito 

da obra na orelha do livro da edição mais recente de Marcha para o oeste. 

O quadro intelectual ganha força quando colocamos em pauta a 

participação de outro membro dessa analise, Rodrigo Otavio, Líder do Jornal 

“A Manhã”, concedeu entrevistas e matérias sobre a figura de Alexandre de 

Gusmão e em consequência no dialogo sobre  o projeto da marcha. Otavio, que 

também era autor do livro “Alexandre de Gusmão e o Monroísmo” publicado 

na revista do IHGB, compreendia de forma semelhante a Cassiano a figura de 

Gusmão, um formatador dos espaços nacionais que idealizou toda a dinâmica 

e o espirito do que viria a ser Brasil, da mesma forma a percepção da América 

mais próxima de uma politica da doutrina Monroe, o País agora se distanciava 

das relações com seu passado colonial e europeu, os olhos desses estudiosos 

estavam voltados aos Estados Unidos, que já remontava um pouco do que 

seria a politica Varguista de aproximação em certos momentos e de 

indiferença em outros quando se fala de contexto geopolítico. 

Rodrigo Otávio concentrou seu trabalho em certa medida na pauta da 

aproximação do Brasil com outros países da Américas, entendendo-a na logica 

do pan-americanismo, A expressão outrora “Brasil para os brasileiros” fora 

mudada por Otavio sendo “A América para os Americanos” o novo jargão 

empregado em 1940 por Rodrigo Octávio para se referir ao legado de Gusmão, 

o qual vinha sendo equiparado por ele à expressão monroísta do pensamento 

de Elihu Root (PEIXOTO 2016, p. 60). Em textos como “Alexandre de Gusmão 

e o Monroísmo” fica claro que sua passagem pelo Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro entrava de acordo com algumas atuações da Comissão 

Brasileira Revisora dos Textos de História e Geografia, que havia sido liderada 

intelectualmente por Pedro Calmon (outro nome de destaque no IHGB que 

poderia facilmente entra nessa análise) em 1936, fruto de uma tentativa de 

aproximação com países como o Uruguai e Argentina promovida por Vargas, 
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entre tais ações estavam congraçamento cultural e a promoção de acordos 

que visavam eliminar os contenciosos, inclusive, removendo dos textos 

didáticos de história e geografia as passagens e conteúdos que atentassem 

contra as relações entre aqueles países (PEIXOTO 2016, P 60).  

Em contraponto a Rodrigo Otávio, estava Jaime Cortesão, grande 

estudioso português que se fixara no Brasil estudando documentos 

portugueses e a formação territorial brasileira, após um exilio em função de 

sua trajetória politica em Portugal. A posição de cortesão era opositora a 

Otávio, na forma de olhar a figura de Gusmão que ao invés de se afastar da 

noção portuguesa o aproximava, entendendo Gusmão como um primeiro 

brasileiro antes mesmo de existir tal noção, e suas movimentações e 

artimanhas para a formação de um principio geográfico de Brasil fora de 

tamanha importância para a construção da ideia do país. Cortesão também 

estava em debate com diversos autores do IHGB e MRE (ministério das 

relações exteriores) que fomentavam a produção intelectual do Brasil. Sua 

presença no Jornal “a Manhã” instigou ainda mais o debate sobre a questão 

de Gusmão. Tendo isso em vista Peixoto afirma: 

 

 Contudo, há que se salientar que os defensores do alinhamento à 
política externa dos Estados Unidos não se baseavam apenas nos 
argumentos de Rodrigo Octávio ou de Pedro Calmon, mas 
descortinavam a naturalidade e anterioridade desse posicionamento, 
porquanto retroagiria ao início do século, se enraizando na política de 
aproximação deslanchada pelo Barão do Rio Branco. Esta teria como 
objetivo impedir que a política externa republicana não sofresse da 
solução de continuidade com a da monarquia, cujas origens datavam 
do reconhecimento de nossa independência pelos estadunidenses que, 
em última análise, aninhavam-se no legado pan-americanista de 

Alexandre de Gusmão.78 
 

Com sua entrada na discussão cada vez mais incisiva, Gusmão, após 

1943, movimenta cursos e abre palestras lecionadas no Instituto Rio Branco 

(IRB), usou-se da imagem do modelo e do retrato para se referir a um sentido 

da formação territorial que unia Portugal ao Brasil o que era constatado por 

                                                           
78 PEIXOTO, Renato Amado. Moldando o corpo do Brasil: Jaime Cortesão, Rodrigo Octávio, 
a representação de Gusmão e o metajogo na região do Prata. História da Historiografia: 
International Journal of Theory and History of Historiography, v. 9, n. 22, 2016 
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meio dos mapas, apresentados como documentos da ocupação e penetração 

espacial, trazidos à história pela cartografia, de resto, um argumento que 

seria replicado em todos os cursos ministrados por Cortesão ( PEIXOTO 

2016, p. 62). 

Encerrando a analise sobre Cortesão referente a sua perspectiva, 

podemos destacar que a posição peculiar em que se encontrava no país 

refletia-se em seu posicionamento em sua escrita, desde de seus tomos 

escritos no livro “Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri” que mais tarde 

teria influências em outras discussões do gênero. Dessa forma Peixoto 

evidencia:  

 

Cortesão produzia uma explicação empreendida nas transições e nos 
arranjos complexos do metajogo político e historiográfico. 
Compreendendo que a produção historiográfica do Brasil se articulava 
à da região platina, a esta sobrepôs a ligação à produção lusitana, 
discernindo e amplificando o campo da produção historiográfica 
nucleado no IRB, Cortesão desobrigou os interesses da corporação 
diplomática dos arranjos operados noutras instituições e 
possibilitando, assim, a constituição daquilo que viria a ser chamado 
por José Honório Rodrigues de “Política Externa Independente”.79 

 

Gusmão passa exercer na ótica de Cortesão, um modo de entender 

como a inevitável separação do Brasil de seu passado europeu teria se dado. 

Em contraponto com a ideia principal no governo que era de aproximação aos 

Estados Unidos, Cortesão conduz seu raciocínio para atentasse no tocante 

da função de Gusmão nas formulações de tratados e sua forma de ir 

“moldando o Brasil”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chartier aponta a importância da forma que é veiculado à informação, 

tratando em seu livro “A História Cultural” que é “necessário recordar 

vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o dá a ler, 

que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja que não dependa 
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das formas por meio das quais ele chega ao seu leitor”80. Dessa maneira para 

Chartier se faz necessário que a aparência exterior de um periódico ou o 

suporte por meio do qual a informação chega ao leitor tem grande importância. 

Feita uma análise primária percebe-se que divulgação dessas obras referentes 

à Marcha era intensa. Assim sendo, a efetivação da Marcha para o Oeste foi 

realizada sobre controle do estado, sendo a mesma moldada pelos órgãos 

governamentais responsáveis pela divulgação, em que eram destacadas as 

características de uma terra rica e livre. Matheus Eurich compreende que:  

 

Mesmo a realidade social dos moradores do sertão serem precárias, 
o governo construiu um discurso que ressaltavam somente as 
qualidades do sertão, todos os problemas eram intencionalmente 
omitidos. Portanto, a partir dos usos de símbolos que remetiam a 
possível ideia de prosperidade veiculados permanentemente nos 
periódicos percebe-se um tentativa de controle do governo sob a 
população no que se refere ao convencimento dessa para os 
propósitos da Marcha.81 

 

 Ao entender Vargas nessa estrutura de controle estatal pode se 

determinar a participação de cada agente dessa empreitada política teve real 

participação na homologação do movimento, o presidente entedia que sua 

base de sustentação passava por essas renovações de sentidos culturais e 

políticos. Assim fica claro em um dos seus discursos:  

 

O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para oeste. No século 
XVIII, de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e fez da 
América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá 
teremos de ir buscar: os vales férteis e vastos, o produto das 
culturas variadas e fartas; das estradas de terra, o metal com que 
forjara os instrumentos da nossa defesa e de nosso progresso 
industrial.82 

 

Frente aos enormes recursos propagandísticos que se consolidavam no 

Estado novo, a legitimação da Marcha para o oeste foi conquistada, assim 

                                                           
80 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Trad. de Maria 
Manuela Galhardo. Lisboa: Difusão Editora, 1988.p127. 
81 ARRAIS, Matheus Eurich. A Marcha Para o Oeste e o Estado Novo: A Conquista dos 
Sertões. 2016. Folhas. Artigo de Conclusão de curso, Distrito Federal, 2016.p 10-11 
82 VARGAS, Getúlio. A Nova Política do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1938, 
P.124 
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como o interesse na “povoação” das “terras inóspitas” , sua base se 

concentrava no argumento nacionalista, algo recorrente no período em que 

Vargas estava no poder, em especial o Estado Novo, foi essencial à relação 

entre os aparelhos de transmissão de ideias e acontecimentos com isso 

determina o que seria cultura a partir daí, Matheus Eurich Aponta que: 

 

Havia sim um objetivo de definir o que era a cultura brasileira e o 
brasileiro, com base no nacionalismo. Lembrando que o governo 
Vargas trata-se de um período de ditadura, que tentava abafar 
qualquer tentativa de protesto. Mas, a figura de Getúlio Vargas 
disfarçou o seu projeto de nação. Ele soube usar a seu favor todo o 
carisma que tinha para divulgar o domínio dos sertões. O “pai” dos 
pobres denotava a ideia de cuidar dos “seus filhos” que eram 
incapazes de escolher o melhor para eles mesmos. Portanto, a partir 
disso o golpe do Estado Novo foi justificado.83 
 

Como já fora citado, a participação da classe intelectual corroborou 

para aceitação de parte do projeto político de Getúlio, que em sua vez estava 

voltado à articulação de poderes entre espaços de configuração do saber 

(IGHB, IRB e MRE) que se adequavam aos seus diferentes interesses. Quando 

abordamos uma instituição de forma geral percebemos uma ideia que passa 

por toda estrutura institucional, ao aguçar a visão podemos esclarecer que 

em três estudiosos do mesmo assunto é possível determinar nuances e 

diferenças atribuídas ao seu lugar social e seus objetivos frente às relações 

de poder já estabelecidas com as instituições e governo. 

Michel de Certeau coloca que o discurso histórico pretende possuir um 

conteúdo verdadeiro (verificável), na forma de uma narração, para se ter 

validade (CERTEAU,1982, p. 101). Com isso os autores buscavam em Gusmão 

uma forma de discurso verificável que era cabível tanto na operação 

historiográfica quanto na legitimação de praticas politicas, quando feitas às 

conexões com o panorama geopolítico mundial da época, fica mais evidente 

todas as ações que movimentaram quase todo o século XX no Brasil, raízes 

profundas foram desenhadas no corpo que fora moldando e desenhado 

inúmeras vezes.  

                                                           
83 ARRAIS, Matheus Eurich. A Marcha Para o Oeste e o Estado Novo: A Conquista dos 
Sertões. 2016. Folhas. Artigo de Conclusão de curso, Distrito Federal, 2016.p 13. 
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O SERTÃO EM ANÁLISE: DIÁLOGOS ENTRE EURICO ALVES E 

JOSÉ DE ALENCAR84 
 

Artur Vitor de Araújo Santana 
artur.vitor.santana@hotmail.com 

 

PRELIMINARES: O DIÁLOGO ENTRE TEXTOS 

 

Diálogo. Se procurarmos o significado desta palavra em estado de 

dicionário encontramos a seguinte definição: “Conversa; fala interativa entre 

duas ou mais pessoas”85. Mas se continuarmos a desbravar as palavras e 

pesquisarmos sinônimos relativos ao ato de conversar, nos deparamos com 

respostas como: “troca de palavras, de opiniões, de idéias, de informações 

entre duas ou mais pessoas sobre algo abstrato ou determinado”86. Tomamos 

no decorrer da escrita, o verbo dialogar como uma prática plural, que ressoam 

diversas vozes, nunca algo no singular, pois mesmo se fosse possível 

estaríamos nos apropriando de idéias e falas de outras pessoas, afinal somos 

sujeitos sociais e resultado do tempo histórico que vivemos. 

Dentro do campo da lingüística, qualquer texto possui um “princípio 

dialógico”87, segundo Barros88, que seria um diálogo entre interlocutores ou 

discursos89, que no fim das contas é o que origina a linguagem, pois, além de 

criar as palavras também as atribui significações e sociabilizam em sociedade, 

delimitando o dizer de uma comunidade. 

Para compreender a interação textual, Bakhtin90 formulou o conceito 

de dialogismo, que é definido por Brait91 como um conjunto de, 

 

                                                           
84 Trabalho orientado pelo professor Ms. Valter Guimarães Soares, durante o período da bolsa 
PIBIC-PROBIC/UEFS 2017-2018. 
85 Ver Dicio, Disponível em  https://www.dicio.com.br/dialogo/, acessado 21/02/2018.  
86 Ibidem. Disponível em  https://www.dicio.com.br/conversa/, acessado 21/02/2018. 
87 BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. IN: BRAIT, 
Beth (org.). Bakhtin, dialogismo e a construção do sentido. Campinas, SP: UNICAMP, 1997. 
88 Ibidem. 
89 Idem, op. cit., p. 28. 
90  Cf. BRAIT, Beth. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. IN: BRAIT, 
Beth (org.). Bakhtin, dialogismo e a construção do sentido. Campinas, SP: UNICAMP, 1997 
91 Ibidem. 
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Relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos 
discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por 
sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos. E aí, 
dialógico e dialético aproximam-se, ainda que não possam ser 
confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no 
nós, insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico dessa 
relação exibida pela linguagem92 
  

 O conjunto de vozes que compõe o texto (polifonia), comumente 

desarmônicas entre si, é que constrói a linguagem própria do texto, 

estabelece a relação autor-leitor que é inseparável do processo da escrita, 

pois para se escrever é necessário praticar a leitura, compreendendo tal 

noção como uma prática cultural, que não se restringe apenas ao que se está 

escrito93. 

Segundo Antônio Freitas94,  

 

Não existe texto neutro, puro, original. Todo texto sempre remete 
a outros textos. O escritor apela para a sua memória discursiva e 
traz à tona enunciados que já tenha ouvido ou lido antes e, a partir 
daí, ele constrói o seu texto. No entanto, seu “acabamento” será 
outro, pois escreverá empregando seu próprio estilo, aproveitando 
a sua bagagem cultural recebida. É assim que o escritor constrói 
a sua originalidade, dando nova “moldura” ao que foi dito antes.95  
 

Seguindo tal perspectiva, o discurso nunca alcançará a completude, 

pois cada texto gera novas idéias, que cria novos escritos a partir das leituras 

absorvidas de outros interlocutores. Nos estudos da semiótica e da análise 

de discurso, a relação entre os textos pode ser denominada como 

intertextualidade, mas para isso, “é necessário que o leitor possa reconhecer 

a presença de outro texto ou de fragmentos produzidos anteriormente, que 

estabeleçam relação com o texto lido”96, um trabalho minucioso, que Soares 

                                                           
92 BRAIT, Beth. Op. cit., p. 98. 
93 Cf. CHARTIER, Roger. Representações e práticas: Leituras camponesas no século XVIII. In: 
Leituras e leitoras na França do Antigo Regime. São Paulo: UNESP, 2004. 
94 FREITAS, Antonio Carlos Rodrigues de. O desenvolvimento do conceito de intertextualidade. 
In: Revista Icarahy. Rio de Janeiro, nº 6, pp. 27-42, 2011. 
95 Idem, op. cit., p. 28. 
96 Idem, op. cit., p. 31. 
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apresenta no seu texto “Conversa de Arquivo: Eurico Alves, leitor de 

Euclides”, uma metodologia própria de análise97. 

O intertexto pode ocorrer de diversas formas, seja por aproximação 

temática, pela forma ou ainda por uma referência direta sem necessariamente 

citar o(s) autor(es) que está dialogando98. Em outra perspectiva de leitura, 

Chartier99define o conceito de apropriação cultural como o “aculturamento” 

de textos, palavras, idéias, discursos de outros interlocutores, enquanto 

 

Práticas [...] sempre criadoras de usos ou de representações que 
não são de forma alguma redutíveis a vontade dos produtores de 
discursos e de normas. O acto de leitura não pode de maneira 
nenhuma ser anulado no próprio texto, nem os comportamentos 
vividos nas interdições e nos preceitos que pretendem regulá-
los.100  
 

Compreender um texto como um artefato social e cultural, 

reconhecendo os diálogos, intertextos e apropriações realizadas pelo autor 

no processo de tessitura dos escritos, faz parte do processo de 

desnaturalizar o que é produzido, tirando os escritos de um lugar de 

parcialidade que historicamente lhe é atribuído, pensando tal exercício como 

algo movido por interesses individuais, posicionamentos políticos, teóricos e 

metodológicos que implicitamente formam o sujeito que escreve, devido as 

leituras que o mesmo realiza e da tese que se propõe a defender. 

 

O PRAZER DA LEITURA 

 

Neste ensaio, nos propomos observar como Eurico Alves Boaventura, 

em sua obra Fidalgos e Vaqueiros101, se apropria do arquivo alencariano. Para 

isso, observamos quais temáticas o ensaísta intertextualiza os escritos de 

                                                           
97 SOARES, Valter Guimarães. Conversa de Arquivo: Eurico Alves, leitor de Euclides. Légua & 
meia: Revista de literatura e diversidade cultural. Feira de Santana, UEFS, v. 7, nº 5, 2009b, 
p.56-75. 
98 Ibidem. 
99 CHARTIER, Roger. Textos, impressos, leituras. História cultural: entre práticas e 
representações. Lisboa: Difel, 1992. 
100 CHARTIER, Roger. Op. cit., p. 136. 
101 BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e Vaqueiros. Salvador: UFBA, Centro Editorial e 
Didático, 1989. 
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José de Alencar, romancista do século XIX, que o escritor feirense utiliza 

como fonte várias obras, entre elas estão: O Guarani; A alma de Lázaro; Minas 

de Prata; Sonhos de Ouro; Ubirajara; Iracema; Til; Guerra dos Mascates e O 

Guaratuja. Inicialmente, escolhemos nos aprofundar na análise da presença do 

romance O sertanejo102, devido a proximidade temática entre as duas 

literaturas, que se propõe discutir imagens de sertão e sertanejo. 

O arquivo-sertão construído por Boaventura103 institui o vaqueiro como 

o descobridor das longínquas terras interioranas que compõe o sertão 

brasileiro, atribuindo uma maior atenção para o recorte espacial da Bahia 

sertaneja, tendo como “temas matriciais do seu discurso [...] o sertão, o 

sertanejo e a fazenda de pecuária”104, que ficam claros em seu “testemunho” 

sobre o sertão. O ensaio Fidalgos e Vaqueiros105 constrói novas leituras das 

imagens de sertão, defendendo a tese da existência de uma civilização 

pastoril, que seria outra face da Bahia (e do Brasil). Dessa forma, procura 

garantir uma posição de destaque ao pastor e o pastoreio na construção da 

nacionalidade.  

O Sertanejo106, por sua vez, foi publicada em 1875, escrita por 

Alencar, que recebeu o título apresenta o vaqueiro como um homem 

intimamente ligado a paisagem-sertão, forte, astuto, sábio e incivilizado, como 

é descrito inicialmente o personagem Arnaldo, que representa a imagem 

vaqueira no romance ambientado na fazenda Oiticica. Na narrativa, fica claro 

um distanciamento do filho de Justa da sociedade aristocrática sertaneja, que 

durante o decorrer do enredo passa por uma transição do lugar de macho 

(viril, incivilizado e maternalmente ligado a mata) para pater (ainda viril, 

civilizado, símbolo da nação). 

O romance regionalista de Alencar, se preocupa em definir um perfil 

dos indivíduos brasílicos, característica do século XIX após a recente 

                                                           
102 ALENCAR, José de. O sertanejo. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1977. 
103 BOAVENTURA, Eurico Alves. Op. cit. 
104 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia 
sertaneja. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana : UEFS Editora, 2009, p. 59. 
105 BOAVENTURA, Eurico Alves. Op. cit. 
106 ALENCAR, José de. Op. cit. 
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proclamação da independência nacional, o autor toma o sertanejo/vaqueiro 

como uma representação da essência brasileira. Segundo Elvya Pereira107, 

José de Alencar almeja a construção de “valores ditos nacionais”108, mas 

encontra a diversidade étnica e cultural do Brasil como principal obstáculo no 

processo de inserção do “país periférico que buscava o reconhecimento do 

seu lugar entre nações ditas civilizadas”109, para isso, abraçou “uma literatura 

que se queria o retrato antropológico do Brasil, da sua paisagem natural e 

histórica, da alma e dos mitos de seu povo”110, pensando o vaqueiro cearense 

como uma das faces das gentes brasílicas. 

Afirmamos que os escritos que utilizamos como fontes históricas, se 

preocupam em construir uma identidade nacional, inserindo o vaqueiro nesse 

processo, compartilhando um mesmo projeto de Brasil: uma nação viril. Sendo 

esse o elo principal entre os literatos, que se debruçam na problemática de 

pensar outras narrativas para o país, de acordo com as demandas 

contemporâneas ao período que foram escritos os livros que utilizamos como 

objeto de análise. 

Para nossa surpresa, mesma com a proximidade temática e política 

das duas obras, o romance O sertanejo é citado diretamente apenas três 

vezes durante todo ensaio, mesmo Alencar sendo o romancista mais citado 

por Boaventura, é perceptível uma maior aparição dos romances O guarani e 

Til, com seis e três citações diretas, respectivamente. Da constatação 

apresentada, surge o problema que mudou os rumos da pesquisa, pois se o 

ensaísta feirense decide discutir sobre o espaço-sertão, porque a obra 

alencariana que mais se aproxima da proposta euriquiana é tão pouco citado? 

Qual a imagem de sertão que Eurico Alves Boaventura defende?  

A obra Fidalgos e Vaqueiros se estende por onze capítulos, possuindo 

422 páginas. Porém, as citações de O sertanejo estão concentradas nos 

capítulo 6 (Fidalgos que sabem aboiar) e 7 (A paisagem decora a casa da 

                                                           
107 PEREIRA, Elvya Ribeiro. Piguara: Alencar e a invenção do Brasil. Feira de Santana: UEFS, 
2000.  
108 Idem, op. cit., p. 14. 
109 PEREIRA, Elvya Ribeiro. Op. cit., p. 13. 
110 Idem, op. cit., p. 14. 
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fazenda), que são os maiores capítulos do livro111. No sexto capítulo o autor 

apresenta a tese central do ensaio, que define a formação do homem 

sertanejo, assim como suas características, a exemplo da virilidade, coragem 

e força, apresentando um fidalgo que também exerce o ofício de vaqueiro, 

estabelecendo uma crítica ao trabalho freyriano e ao senhor da casa-

grande112. 

No sétimo capítulo, ainda discutindo sobre a construção do homem 

sertanejo, Boaventura observa a relação dos fidalgos como seus cavalos, que 

se tornam representações de seu poder e da sua virilidade. Assim como 

apresenta uma cultura sertaneja, atribuindo um maior enfoque principalmente 

ao conhecimento popular das ervas e plantas, apresentando uma farmacologia 

sertaneja, além de uma transição do uso comunitário das terras para o 

estabelecimento das cercas e de um novo formato das fazendas de criar. 

A primeira referência direta do romance O sertanejo no ensaio 

euriquiano, está inserido em uma discussão que toma o período romântico 

como um movimento político que se volta para o interior do Brasil, afirmando 

que,  

 

Os românticos indianistas no seu agradável lirismo, na virgem dos 
lábios de mel, no Ubirajara, no herói que protegia os fidalgos da 
Oiticica [, ou o solar do Paquequer, animados por ALENCAR.113 
 

Podemos observar que indiretamente Eurico Alves cita quatro obras 

alencarianas, sendo elas (pela ordem) Iracema, Ubirajara, O sertanejo e O 

Guarani. A primeira questão que nos aparece é o fato de Arnaldo, personagem 

principal do romance ambientado na fazenda da Oiticica, é lido por Boaventura 

como um indígena, quando o próprio Alencar o concebe como “sertanejo”, 

sendo o único sujeito do livro a ser adjetivado de tal maneira, além de sua 

própria mãe, Justa.  

                                                           
111 O capítulo 6 possui 79 páginas (pp. 171-250) e o capítulo 7 tem 49 páginas (pp. 251-
300), perdendo na quantidade de laudas apenas para o quinto capítulo, que possui 75 páginas 
(pp. 95-170). 
112 Cf. SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade... Op. cit. 
113 BOAVENTURA, Eurico Alves. Op. cit., p. 187. 
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A citação específica nos fez questionar, qual o motivo de Arnaldo ser 

apresentado como um indígena? Talvez a resposta mais viável fosse o fato da 

forma selvagem e apegada a terra que Alencar descreve o sertanejo, não ser 

a mesma imagem dos sujeitos do sertão que Boaventura propõe defender, 

pois sua tese principal apresenta a fazenda de criar como um espaço da 

fidalguia, de uma nobreza e civilidade que se equipara ou até supera os fidalgos 

do litoral. Defender as adjetivações que José de Alencar personifica em 

Arnaldo, iria de encontro a uma imagem que o ensaísta feirense está disposto 

a contrapor.  

Porém, no próprio romance em algumas partes específicas o 

romancista afirma que o protagonista do enredo é um sertanejo, mestiço de 

indígena com o branco (apesar de Justa, sua mãe ser descrita com negra, 

isso é silenciado no decorrer da narrativa), como afirma no seguinte trecho: 

“o sertanejo aprendeu do índio, seu antepassado”114, atribuindo aos sujeitos 

uma relação direta com os sujeitos que carregariam a essência nacional, mas 

isso não torna O sertanejo uma obra indigenista, mas sim, de cunho 

regionalista. 

 

— Não lhe pergunto, Aleixo Vargas, a razão que, do homem bom 

que você era, fez ontem um malvado. Em tempo dará suas contas 

a Deus. Mas aviso-lhe, eu Arnaldo, o sertanejo [grifos nossos], 

que, se descobrir mais seu rasto a uma légua em roda da Oiticica, 

vou por êle até onde o encontrar. E nessa hora pode encomendar 

sua alma.115 

 

Em um diálogo com Aleixo Vargas, também conhecido como Moirão, 

devido as suas atribuições físicas, Arnaldo ameaça-o a morte caso novamente 

faça algo contra a família do capitão-mor, se autodenominando de “o 

sertanejo”. Em outro momento do romance, encontramos o filho de Justa 

conversando com o dono da Oiticica, Gonçalves Campelo, sobre a necessidade 

do herói ocupar o cargo de vaqueiro-geral das fazendas, posição que 

pertencera a seu pai. Porém, o protagonista recusa a oferta afirmando “não 

                                                           
114 ALENCAR, José de. Op. cit. p. 49. 
115 Idem, op. cit., p. 71. 
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sei lidar com os homens; cada um tem seu gênio: o meu é para viver no 

mato”116. Com isso afirmamos, que Alencar constrói Arnaldo com um espírito 

selvagem e uma íntima relação com a mata, características muito 

provavelmente desisteressantes para Boaventura definir os sujeitos que 

narra. 

A segunda citação de O sertanejo em Fidalgos e Vaqueiros, se 

encontra ainda no capítulo 6, remetendo a passagem do segundo volume do 

livro, quando toda a família fidalga e seus agregados saem para um montearia, 

muito comum para as famílias aristocráticas européias. Logo no início do 

parágrafo, Boaventura adjetiva José de Alencar como “o admirável fotógrafo 

cuidadoso dos nossos costumes”117, com tal premissa o poeta feirense afirma 

que o romancista sabe capturar a essências das características e práticas 

culturais da nação, mas Eurico Alves só realiza tão afirmação pelo fato de 

relatar uma cultura civilizada, baseada nos moldes europeus, que resultou na 

pega do gado no romance.  

Se compararmos as duas citações de Alencar em Fidalgos e Vaqueiros, 

percebemos um grande distanciamento. Enquanto na primeira citação a 

narrativa alencariana é descrita como lírica, a segunda é vista como 

descritiva, apesar da presença do lirismo, pois se aproxima da imagem de 

sertão e sertanejo que Boaventura politicamente procura defender. 

 

Na montagem da representação da história do pastoreio, operação 
situada na tensão entre o arquivo e a ficção, Eurico agencia 
imagens da literatura e do discurso científico da época (História, 
Antropologia, Sociologia, Biologia), lançando mão também de fontes 
documentais, da observação etnográfica e da memória pessoal, 
material a partir do qual harmoniza o seu canto sertanejo.118 
 

Dialogando com Soares119 podemos afirmar que Eurico Alves 

Boaventura propõe um desvencilhamento entre o discurso científico e a 

narrativa ficcional, por esse motivo, quando o romancista narra uma situação 

                                                           
116 ALENCAR, José de.  Op. cit., p. 117. 
117 BOAVENTURA, Eurico Alves. Ibidem, p. 231. 
118 SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade... Op. cit., p. 68. 
119 Ibidem. 
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mais palpável e menos “inventiva” é lido como descrevendo o real. Isso fica 

ainda mais claro na última citação do romance, já no sétimo capítulo, um 

trecho em que apresenta o luxo e o prestígio social da aristocracia sertaneja, 

para isso coloca Alencar ao lado de poetas como Hugo de Carvalho Ramos, 

viajantes como Martius e pesquisadores do período colonial como Capistrano 

de Abreu e uma referência ao autor da obra “Diálogos das grandezas do 

Brasil”. 

Assim, afirmamos que ao colocar literatos, viajantes, historiadores 

lado a lado, é uma forma de atribuir um verniz de verdade as narrativas dos 

romances, principalmente de Alencar, que é o autor que nos debruçamos 

nesse trabalho, mesmo o citando o arquivo alencariano enquanto fonte, ainda 

redobra os esforços de comprovar aquilo que foi dito. 

 

ORGASMO: DESFRUTE FINAL 

 

Após a demonstração geral do panorama sobre a presença alencariana 

na obra Fidalgos e Vaqueiros, afirmamos que a utilização do romance O 

sertanejo está muito voltada à temática que Boaventura se propõe a discutir. 

Assim, é possível afirmar que Eurico Alves utiliza o romance alencariano para 

comprovar sua tese de que os fidalgos sertanejos se equiparavam aos donos 

de engenho do recôncavo e do litoral em questão de luxo e pomposidade, talvez 

até sendo superior, mas que não se desvinculava do ofício vaqueiro, se 

encontrava cotidianamente na labuta. Um homem viril.  

Porém, o ensaísta feirense deixa de lado qualquer citação do 

romancista que remeta a um sertão seco, mestiço/negro, pobre, inculto, que 

está muito latente na obra, mas foi silenciado por contradizer a imagem de 

sertão e sertanejo que Boaventura se apropria na construção de seu ensaio. 

Por fim, ainda é possível afirmar que apesar da proximidade temática 

entre O sertanejo e Fidalgos e Vaqueiros, a pouca referência direta do 

romance é uma tentativa de atribuir a sua produção um verniz científico, que 

como apresenta Valter Soares, o poeta feirense se encontra em uma 

transição de uma escrita poética para uma narrativa “científica”, que dialoga 
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com naturalistas e pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, 

sendo o distanciamento do arquivo alencariano ou sua utilização apenas com 

um caráter ilustrativo como a presença acentuada do discurso marcadamente 

positivista que busca uma objetividade na escrita, estabelecendo a dicotomia 

entre verdade x invenção, afirmando a ciência como “lugar da verdade na 

apreensão do real, e a literatura como sistema da arte, território do fictício, 

da subjetividade e do imaginário”, como nos apresenta Soares 120
. 
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CONCEITOS: DEFINIÇÕES, USO E HISTORIOGRAFIA 

 

Antes de desenvolver o presente artigo, se necessita definir os conceitos 

aqui utilizados, começando com o conceito de gênero, pela sua supra 

importância neste trabalho. Este é um conceito extremamente novo, não só 

no âmbito historiográfico – precisamente dentro campo da história social –, 

mas nas ciências sociais em geral. Na escrita da História, este termo 

começou a ser utilizado por volta da década 1980, quando as historiadoras e 

estudiosas feministas viram a necessidade de inserir na história a mulher 

como sujeito histórico (algo até então totalmente excluído pelos 

historiadores) e com isso a necessidade de se definir o que é mulher e 

consequentemente que é gênero, começou a ser debatido, com diversos 

sentidos diferentes, que podem se divergiam entre si, como afirma Scott 

(1990, p. 85): 

 

Gênero foi o termo usado para teorizar a questão da diferença sexual. 

[...] Embora os usos sociológicos de gênero possam incorporar tônicas 

funcionalistas ou essencialistas, as feministas escolheram enfatizar 

as conotações sociais de gênero em contraste com as conotações 

físicas de sexo.  

 

 Diante disso, as definições de gênero baseavam-se desde somente para 

definir as diferenças físicas entre indivíduos, até para relacionar com as 

questões sociais que tais individuais estão inseridos, transcendendo a 

questão meramente biológica, como por exemplo, Judith Butler (1989, p. 29) 

defende “Como fenômeno inconstante e contextual, o gênero não denota um 

ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos 
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específicos de relações cultural e historicamente convergentes.” Logo, o 

gênero aqui tratado é tido como parte de uma construção histórica que define 

as condutas de cada gênero em cada sociedade, não levando em conta a 

subjetividade de cada indivíduo. Este fenômeno então é estudado nas ciências 

sociais e também dentro do âmbito historiográfico. Portanto, o conceito de 

gênero, é utilizado dentro do campo de estudos sociais sobre as mulheres, 

como uma forma de entender o papel da mulher dentro da sociedade e de sua 

cultura e como essa se situa dentro desses espaços e o porquê dessa 

suposta diferenciação e negação das mulheres dentro dos fatores sociais e 

históricos. Logo, estes estudos na escrita da história deram luz finalmente a 

História das Mulheres, trazendo diversas abordagens diferenciadas que 

visavam a teorização da participação das mulheres na história, e da sua 

opressão sofrida dentro das várias sociedades patriarcais, como explica Joan 

Scott (1992, p.80):  

 

A existência do campo relativamente novo da história social 

proporcionou um importante veículo para a história das mulheres; a 

associação de um novo tópico com um novo conjunto de abordagens 

enfatizou a reivindicação da importância, ou pelo menos, a legitimidade 

do estudo das mulheres. 

 

A História das Mulheres então foi fruto das conquistas por parte das 

historiadores feministas e fez parte das inovações trazidas com a nova 

História, uma renovação historiográfica da década de 1970 com os maiores 

percursores da École des Annales, grupo de historiadores franceses 

envolvidos com a revista Annales: économies, societés, civilisation, que 

criticavam como até então como a história era escrita, em específico a 

corrente historiográfica rankeana, que pautava-se numa objetividade na 

escrita da História. A Escola dos Annales irá abranger as possibilidades que 

o historiador pode tratar, suas formas de abordagem e suas fontes, aspectos 

antes bem limitados. Então a questão de análises que saiam do tradicional, 

da história oficial política, começa a ser pautado dentro da História, 

abordagens como: História vista por baixo, a já citada História das mulheres, 

a História cultural – hoje amplamente usada na academia –, a 
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interdisciplinaridade da História com suas disciplinas vizinhas como 

antropologia, sociologia, filosofia, literatura. Ou seja, um abrangente mar de 

possibilidades de abordagens e metodologias foi aberto para ser tratado pela 

história, como afirma Peter Burke (1992, p.11): 

 

A primeira metade do século testemunhou a ascensão da história das 

idéias. Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias 

notáveis de tópicos que anteriormente não se havia pensado 

possuírem uma história, como, por exemplo, a infância, a morte, a 

loucura, o clima, os odores, a sujeira e a limpeza, os gestos, o corpo 

[...] a feminilidade [...], a leitura [...] a fala e até mesmo o silêncio. O 

que era previamente considerado imutável é agora encarado como uma 

“construção cultural”, sujeita a variações, tanto no tempo quanto no 

espaço. 

 

 Logo, com essa possibilidade, deu-se margem para utilizar de teóricos 

de outras áreas para complementar a análise histórica, como neste trabalho, 

que foca na questão da mulher nordestina dentro de seu âmbito utilizando 

como representação os romances de Graciliano Ramos. Um dos teóricos 

utilizados para analisar a dominação masculina aqui trabalhada, é Pierre 

Bourdieu, que trará com seu olhar sociólogo – mas sempre levando em conta 

a questão da historicidade – explicando como essa dominação resulta de um 

longo resultado de imposições as diferenciações dos sexos, de uma forma que 

nos parece algo natural. A sociedade Ocidental vive em um aparato de 

dominações simbólicas que legitimam a preponderância masculina sob a 

feminina na ordem social como próprio Bourdieu (2012, p. 41) nos afirma: 

 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as 

relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas 

entre os gêneros se inscrevem, assim, progressivamente em duas 

classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais opostos 

e complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam a 

classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo 

distinções redutíveis à oposição entre o masculino e feminino. 

 

 Essa dominação simbólica, como defende Bourdieu, faz parte da 

construção do habitus dos indivíduos. Habitus é utilizado pelo teórico como 

um conceito que transcende as visões estruturalistas presente na sociologia. 
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É neste termo, que Bourdieu perpassa e une a questão objetiva do sujeito e a 

subjetiva, em que no meio de uma ordem social, o indivíduo inserido nesta, 

pode coordenar seu próprio modus operandi. A então dominação patriarcal se 

torna tão enraizada na nossa cultura, que diretamente interfere no habitus 

de cada um inserido neste esquema social. Logo, é utilizado deste aparato 

para entendermos melhor como a realidade nordestina, naturalmente 

conservadora, se interioriza nos indivíduos, tomando-os nas formas de 

representação dos personagens de Graciliano Ramos. Nos fazendo entender, 

de forma crítica, e sempre levando em questão o contexto histórico, e da 

vivência de Graciliano, com uma metodologia pautada na análise hermenêutica 

pós-estruturalista, que trata-se de uma metodologia que se preocupa além 

da questão da textualidade, mas também com os contextos históricos e 

culturais do texto, em busca de dar um sentido – diante da possibilidade de 

diversos possíveis sentidos – ao texto, como afirma Demetrio III (2015, p. 

320): 

 

 Em primeiro lugar, como hermenêutica crítica, a hermenêutica pós-

estruturalista tem como objetivo diagnosticar a patologia oculta nos 

textos e libertá-los das suas distorções ideológicas. Em segundo 

lugar, como hermenêutica dialética, a hermenêutica pós-

estruturalista não está interessada em capturar um significado único 

e unificado, mas sim, um sentido existencial, o do aqui e do agora. 

 

 Portanto, outro conceito trabalhado aqui é o de Práticas e 

Representações, definido pelo historiador cultural francês Roger Chartier. 

Segundo este, tais definições perpassam toda a cultura de uma sociedade, 

em que as práticas, referem-se aos modos de fazer e as representações, ao 

modo de ver, então estas duas definições conectam no meio cultural, 

influenciando uma a outra; a prática é influenciada pela representação de 

determinada evento, e a representação é totalmente ligada as práticas ligada 

a tal acontecimento, como exemplifica José D’Assunção Barros (2009, p. 78) 

 

Podemos dar outros exemplos mais breves. Um livro é um objeto 

cultural bem conhecido no nosso tipo de sociedade. Para a sua 

produção, são movimentadas determinadas práticas culturais e 
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também representações, sem contar que o próprio livro, depois de 

produzido, irá difundir novas representações e contribuir para a 

produção de novas práticas. 

 

 Desta forma, aqui analisamos os livros de Graciliano Ramos, como uma 

prática do autor, que tem consigo representações da sociedade nordestina, 

em especifico o nosso objeto trabalhado, a mulher nordestina. 

 

NORDESTE E LITERATURA 

 

Para trabalharmos corretamente sobre as obras de Graciliano Ramos, é 

necessário investigarmos sobre o espaço em que este objeto se desenvolveu: 

o Nordeste, sua definição e como sua cultura – e em que – se desenvolveu e 

como a mulher como sujeito está inserida nesta. Ao pensarmos a Região 

Nordeste, temos em mente a delimitação de fronteiras em que se encontram 

os Estados que então compunham esta região, mas, o que imbrica nessa 

construção de fronteiras, de delimitações, são aspectos políticos, ideológicos, 

históricos, sociais, culturais, e não meramente uma questão geográfica e 

natural, como se é comum pensar, como defende Durval Muniz de Albuquerque 

Jr. (2009, p. 35): 

 

Em nenhum momento, as fronteiras e territórios regionais podem se 

situar num plano a-histórico, porque são criações eminentemente 

históricas e esta dimensão história é multiforme, dependendo de que 

perspectiva de espaço se coloca em foco, se visualizando como espaço 

econômico, político jurídico ou cultural, ou seja, o espaço regional é 

produto de uma rede de relações entre agentes que se reproduzem e 

agem com dimensões espaciais diferentes. 

 

 Logo, o que hoje conhecemos como Nordeste, é o resultado de 

diversos processos históricos, com diversas relações e interesses, que 

culminaram em sua cultura, de caráter conservador. A criação do nordeste, 

interessava sobretudo as elites agrárias da região, que se encontravam em 

uma crise econômica e política, já que a centralização política da região 

Sudeste/Sul desagradou a então elite nordestina, que passou a se opor ao 

federalismo, como afirma Carvalho (2006 p. 3): “Esta situação provocou uma 
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reação de rejeição ao federalismo por parte das elites do Nordeste. O 

federalismo, na perspectiva delas, terminou privilegiando os estados mais 

ricos, por isto mesmo perdia a legitimidade.” Portanto, ao longo da década de 

1920, houve uma vasta produção intelectual que focava no estabelecimento 

do Nordeste como região, com um sentido que se contrapõe as outras regiões 

e suas constantes mudanças, detendo uma cultura que se mantêm tradicional 

e diferente do movimento ao novo, ao moderno que se desenvolvia no restante 

do Brasil. Deste modo, a ideia de manter e atribuir ao Nordeste como um 

lugar que não se deixa impregnar sob as mudanças que ocorrem nas demais 

regiões no Brasil, como uma forma de se mostrar diferente, como a região 

não desviante, superior às demais, ou seja, a determinação de região impôs 

práticas culturais no nordeste: 

 

A regionalização das relações de poder pode vir acompanhada de 

outros processos de regionalização, como o de produção, o das 

relações de trabalho e o das práticas culturais, mas estas não 

determinam sua emergência. A região é produto de uma batalha, é 

uma segmentação surgida no espaço dos litigantes. As regiões são 

aproveitamentos estratégicos diferenciados do espaço. Na luta pela 

posse do espaço ele se fraciona, se divide em quinhões diferentes para 

os diversos vencedores e vencidos; assim, a região é o botim de uma 

guerra. (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 25)121 

 

 A representação desse nordeste e de seus indivíduos se encontra em 

diversas práticas culturais, dentre elas a literatura. O Regionalismo na 

literatura dos anos 30, movimento o qual Graciliano fez parte, criou 

representações sobre o nordeste, que ainda não tinham sido exploradas. 

Nessa época, os escritores nordestinos enfatizaram na condição em que a 

população estava vivendo, foi um movimento que criticava a modernidade que 

os políticos julgavam estar acontecendo sob o governo de Vargas, 

modernidade esta que não se estendia ao sertão nordestino, seco, com 

condições precárias de vida, em que milhares de pessoas viviam. Graciliano 

Ramos entre outros escritores, fizeram questão de realçar este cenário 

pobre em suas escritas, explanando uma representação do nordeste que 

                                                           
121 Grifos do autor 
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muitos queriam ignorar, mas que continuava a existir, o Nordeste seco, 

triste, espinhoso, como afirma Albuquerque Jr (2009, p. 124) 

 

Os autores são áridos, secos, pontiagudos, lembram o deserto, o 

cacto. A identidade do autor é estabelecida com base na relação dele 

e de suas obras com o espaço que quer representar, embora alguns, 

como Graciliano Ramos, procurem realmente afirmar no próprio estilo, 

na textura da linguagem, na sua forma de expressão, a imagem da 

região que constrói. 

 

 Vidas Secas, é uma obra de 1933, em que é retratado a vida de uma 

família de sertanejos miseráveis, constituídos por Fabiano, o personagem 

principal; Sinhá Vitória, a esposa, secundária; Dois meninos (o mais velho e o 

mais novo), filhos dos casais e, Baleia, a cachorra. Tais personagens, 

sobrevivem em meio a um ambiente ríspido, com incertezas ao futuro, sempre 

a depender da chuva que torna-se um fenômeno raro de ser retratado, mas 

quando cessa totalmente, volta a obrigar a família novamente se pôr na 

estrada, em busca de refúgio que não é certo de aparecer, os treze capítulos 

do livro são estórias que aos poucos eram postadas em edições de um jornal 

em que Graciliano Ramos escrevia, o que permite que seja possível ler os 

capítulos sozinhos. 

O romance Vidas Secas, de Graciliano, pode ser dito como a obra em 

que é originalidade do autor de fazer com que a paisagem onde o romance 

perpassa não só se restrinja à um simples cenário, mas que se torne 

característica também de sua linguagem. A comunicação entre os 

personagens se assemelha ao espaço geográfico onde estes estão inseridos, 

onde se comunicam por frases curtas, sons, gestos, com nenhum diálogo 

extenso e muito menos com um vocabulário versátil. Fabiano via-se como um 

homem “bruto” em que a habilidade da comunicação, das palavras difíceis, não 

foram feitas para ser utilizadas por sujeitos como ele, miseráveis, que só 

tinham a terra para trabalhar e sustentar-se, e isso passaria a seus filhos 

em um ciclo de descendência sem fim. 

 Apesar da pouca comunicação expressa verbalmente, há na família um 

caráter de companheirismo presente principalmente nos momentos críticos, 
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como a noite passada por Fabiano em uma cela, após ser espancado por 

habitantes da cidade e pelo soldado amarelo em praça pública, cuja a 

lembrança de Sinhá Vitória, de seus filhos e da cachorra Baleia preocupava 

Fabiano, “Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que 

chiava na trempe das pedras. [...] E Fabiano se aperreava por causa dela, dos 

filhos e da cachorra Baleia, que era como uma pessoa da família, sabida como 

gente” (RAMOS, 1992, p. 34). 

 Com um pensamento fortemente crítico, detentora das decisões 

familiares, cuja tem influência direta nas decisões de Fabiano, ela quebra o 

paradigma de mulher submissa, vigente em uma sociedade patriarcal que 

segue uma ordem, que restringe todo o comportamento de uma mulher, com 

base na dominação simbólica, para um papel secundário, sempre abaixo de seu 

marido, obedecendo-o, dando-lhe sempre a razão, abstendo-se de qualquer 

tomada de decisões como afirma Bourdieu (2012, p. 73):  

 

As injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, que o mundo 

sexualmente hierarquizado no qual elas são lançadas lhes dirige, 

preparam as mulheres, ao menos tanto quanto os explícitos apelos à 

ordem, a aceitar como evidentes, naturais e inquestionáveis 

prescrições e proscrições arbitrárias que, inscritas na ordem das 

coisas, imprimem-se insensivelmente na ordem dos corpos. 

 

Dessa forma, Sinhá Vitória, além de não aceitar essas injunções acima 

destacado por Bourdieu, se sobressai delas, e, retoma a si, o núcleo familiar, 

se realçando até mesmo em comparação ao patriarca da família, Fabiano, cuja 

a admiração por Sinhá denota sua importância para o caminhar de toda a 

família, como destaque no seguinte trecho de Vidas Secas (RAMOS 2004, p. 

109) 

 

Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade 

próxima, riu-se encantado com a esperteza de sinhá Vitória. Uma 

pessoa como aquela valia ouro. Tinha idéias, sim senhor, tinha muita 

coisa no miolo. Nas situações difíceis encontrava saída 

 

Como já dissertado por Fabiano acima, Sinhá Vitória, diferente dos 

demais personagens, tem em si a noção de esperança, de real mudança em 
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sua vida, “Nas situações difíceis encontrava saída”. Toda essa perspectiva de 

possível transformação da vida miserável da família era idealizado pelo desejo 

de ter cama de couro cru, igual a de seu Tomás de bolandeira sempre proferido 

por Sinhá ao longo do livro, a cama seria a ilustração e a confirmação que bons 

tempos chegaram, seria a idealização da estabilidade, da segurança, sem o 

persistente e sempre presente medo da seca, e de uma nova viagem. Como 

proferido no trecho do romance  

 

“A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-se 

em pregos. Vieira, porém, um começo de prosperidade. Comiam, 

engordavam. Não possuiam nada [...]. Mas iam vivendo, na graça de 

Deus, o patrão confiava neles - e eram quase felizes, só faltava uma 

cama.” (RAMOS, 2004 p. 45) 

 

A não aceitação da situação daquela situação em que viviam, seria o 

ponto que mais diferencia Sinhá Vitória dos demais personagens, 

principalmente de Fabiano, que tem como uma de suas maiores 

características justamente a conformidade e aceitação perante os demais e 

a situação em que viviam. Fabiano, que se auto intitula como bicho, sempre 

se inferioriza diante aos acontecimentos externos e as outras pessoas, ao 

patrão, ao soldado amarelo, aceitando as humilhações que sofre no seu dia a 

dia. Seu caráter neutro em meio a todo este cenário se expressa por achar 

que o desejo da cama de Sinhá Vitória mero devaneio, longe de ser realizado 

“Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás de bolandeira. 

Doidice. Não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. 

Cambebes podiam ter luxo?” 

Logo, Sinhá Vitória torna-se a personagem mais humanizada da estória, 

em meio a tantos personagens “animalizados”, com sua esperança como 

instrumento que a traz a humanidade, e a faz liderar a família em meio a seca 

do sertão, atrás não só de sobrevivência, mas de real mudança, sempre 

seguindo em frente com as crianças e Fabiano, em meio a uma vida melhor 

para si e para seus filhos.  

Desse modo, Graciliano Ramos que tem como característica de sua 

escrita, aproximá-la de sua existência e de seu história, e como um autor que 
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viveu no sertão nordestino que o representou no livro, expressa que os 

personagens representados são personagens que se assimilam ao real da 

época retratada, como forma de expor e, criticar, o processo “modernizante” 

a qual o Brasil passava nos anos 30, foco de crítica desses autores da 

segunda fase do romantismo. Logo, devemos crer, que a literatura de 

Graciliano Ramos aqui analisada, é fruto de diversas relações, que se 

aproximam da realidade em que o autor viveu e que pode observar no sertão 

alagoano, podendo ser usado como fonte histórica para analisar a época 

retratado pelo autor, e aqui especificamente, analisar através da 

representação de Sinhá Vitória, a mulher nordestina, com noção obviamente, 

de outras objeções que tiveram presente durante o ato de escrita do autor 

tendo como base a afirmação de Chartier (2009, p.49) 

 

O objeto fundamental de uma história que se propõe reconhecer a 

maneira como os atores sociais dão sentido a suas práticas e a seus 

enunciados se situa, portanto, na tensão entre, por uma lado, as 

capacidades inventivas dos indivíduos ou das comunidades, e por 

outro, as restrições e as convenções que limitam – de maneira mais 

ou menos clara conforme a posição que ocupam nas relações de 

dominação – o que lhes é possível pensar, dizer e fazer. 

 

Assim, a forte mulher nordestina, mesmo sendo a personagem 

secundária do romance de Graciliano Ramos, torna-se muitas vezes o foco, e 

alicerça, mesmo que indiretamente, toda conjuntura da obra, já que o 

protagonista, pauta-se diretamente em Sinhá Vitória para as suas decisões, 

e assim, com uma postura a frente do seu tempo. Sinhá Vitória representa 

milhares de mulheres que passam por situações adversas semelhantes a dela, 

enfrentando a pobreza, à falta de educação de oportunidades, de condições 

básicas para viver, sempre levando consigo sua família, sempre sonhando com 

uma vida digna, com uma cama de lastra de couro como a de seu Tomás de 

bolandeira, algo digno para um ser humano ao menos deitar, depois de tantas 

lutas percorridas dia após dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base na análise aqui feita, podemos obter como resultado que a 

representação feminina feita por Graciliano Ramos em sua obra representa 

uma mulher sertaneja forte, pertinente, esperançosa, em que, apesar de viver 

em um ambiente ríspido, com condições subalternas, e, em uma cultura em 

que a mulher é de todo modo subestimada, consegue lidar com essas 

situações e não deixar que a esperança em uma mudança de vida possa 

ocorrer. Graciliano se mostra um escritor engajado e com uma visão que 

consegue transcender o estereotipo do que é ser mulher, e leva à sua escrita, 

que expressa uma proximidade com a vida miserável de pessoas nessa 

condição degradante, que viviam a beira da miséria no sertão nordestino desta 

época, essa entonação que faz da mulher uma personagem ativa dentre os 

acontecimentos, algo que se assimila aos levantes feministas que viriam 

décadas a frente como afirmado por Costa e Sacramento (2012, p. 83): “Ao 

mesmo tempo, essa mulher nordestina provoca descentramentos no espaço 

restrito do doméstico, como se já vislumbrasse, de alguma forma, as 

mobilizações femininas do porvir [...]”. O autor então, com sua obra, faz uma 

árdua crítica social e política ao cenário brasileiro, sua crítica abrange a 

questão de expor uma realidade miserável, subumana que milhares de pessoas 

passavam, - algo que até mesmo, fazia equiparar os humanas a animais, a 

bichos – ao mesmo tempo que no aspecto político, era posto em pauta uma 

“modernização” que não passava das grandes metrópoles e dos centros, e da 

elite social. E fez também uma crítica a questão cultural, subvertendo a uma 

ordem patriarcal, que subjuga a mulher, e, enaltece a figura do homem na 

família, aspecto que encontrava resistência de se impor em algumas famílias, 

como a de Fabiano e de Sinhá Vitória. Essa ordem de inferiorizarão feminina é 

fruto de todo um processo histórico que se reproduz a cada geração, com 

ajuda das várias instituições presentes na sociedade, que articulam essa 

dominação de forma simbólica, como afirma Pierre Bourdieu (2009, p. 46): 
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Ora, longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-

históricas, eu tentarei, pelo contrário, comprovar que elas são 

produtos de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de 

reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os 

quais os homens, com suas armas como a violência física e a violência 

simbólica) e instituições, famílias, Igreja, Escola, Estado. 

 

 Essa dominação se encontrava fortemente na escrita da História, que 

até a pouco tempo atrás, negava-se a escrever uma história em que a mulher 

tornara-se um agente histórico ativo dentre os processos e acontecimentos 

ao longo da história. Por isso cabe-nos, como historiadores(as) das mulheres, 

investigarmos as práticas femininas que até então eram ignoradas, analisar 

as representações femininas nos diversos meios possíveis e associá-las a 

personificação do que foi a figura feminina em determinado tempo e espaço, 

algo que aqui foi estabelecido e pode nos ajudar a esclarecer a aproximação 

da representação da mulher com a personagem Sinhá Vitória de Graciliano 

Ramos em Vidas Secas. Uma mulher com várias características que escapam 

do senso-comum do que é ser mulher no nordeste, Sinhá Vitória, representa 

grande parcela de mulheres de sua época, que viviam em condições similares 

a sua, e resistiram, à precariedade e à ordem social, tornando-se o alicerce 

de sua família, e sua própria sobrevivência, com expectativa numa possível 

mudança de sua situação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A construção da imagem vaqueira é atravessada por processos 

históricos, que devem ser levados em consideração ao pensar os indivíduos 

citados, que rasuram e deslocam suas representações, não possuindo uma 

definição estática e contínua no tempo. Atualmente, se procurarmos em 

regime de dicionário um significado para a palavra “vaqueiro”, nos 

depararemos com a seguinte definição: “Pastor ou guardador de gado 

vacum”122 ou ainda “aquele que cuida de animais”123. Mas historicamente como 

esse sujeito é representado?  

Refletindo sobre o processo de feitura do que chamamos de identidade 

vaqueira, analisamos como a literatura em diferentes períodos históricos 

representa o vaqueiro, observando as permanências e deslocamentos de como 

o sujeito é narrado em O sertanejo (ALENCAR, 1977), Os sertões (CUNHA, 

2002)  e Fidalgos e Vaqueiros (BOAVENTURA, 1989), que tomamos a um só 

tempo como fontes e objeto de análise, mas principalmente como Boaventura 

(1989) se apropria das características que foram escritas anteriormente por 

Alencar (1977) e Cunha (2002) no que se refere ao universo vaqueano. 

Afirmamos que os escritos que utilizamos como fontes históricas, se 

preocupam em construir uma identidade nacional, inserindo o vaqueiro nesse 

processo, compartilhando um mesmo projeto de Brasil: uma nação viril. Sendo 

esse o elo principal entre as três obras, já que ambos os literatos se 

debruçam na problemática de pensar outras narrativas para o país, de acordo 

                                                           
122 Ver Dicio, Disponível em  https://www.dicio.com.br/vaqueiro/, acessado 20/04/2018. 
123 Ver Dicionário Informal, Disponível em https://www.dicionarioinformal.com.br/vaqueiro/, 
acessado 20/04/2018. 
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com as demandas contemporâneas ao período que foram escritos os livros 

que utilizamos como objeto de análise. 

Latente no romance regionalista de Alencar, que se preocupa em 

definir um perfil dos indivíduos brasílicos, que foi produzido no século XIX após 

a recente proclamação da independência nacional, o autor toma o 

sertanejo/vaqueiro como uma representação da essência brasileira. Segundo 

Elvya Pereira (2000), José de Alencar almeja a construção de “valores ditos 

nacionais” (PEREIRA, 2000, p. 14), mas encontra a diversidade étnica e 

cultural do Brasil como principal obstáculo no processo de inserção do “país 

periférico que buscava o reconhecimento do seu lugar entre nações ditas 

civilizadas” (PEREIRA, 2000, p. 13), para isso, abraçou “uma literatura que 

se queria o retrato antropológico do Brasil, da sua paisagem natural e 

histórica, da alma e dos mitos de seu povo” (PEREIRA, 2000, p. 14), pensando 

o vaqueiro cearense como uma das faces das gentes brasílicas. 

Leitor de Alencar, Euclides da Cunha ao narrar à guerra de Canudos, 

retoma a premissa defendida pelo romancista, afirmando que “há um traço de 

originalidade na gênese da população sertaneja, não diremos do norte, mas do 

Brasil subtropical” (CUNHA, 2002, p. 127), assim tomando o habitante da 

paisagem-sertão não apenas como representante de uma regionalidade,  mas 

de uma face da nação. Dentro dos tipos que deram origem aos jagunços de 

Canudos, o correspondente de guerra elucida a participação do vaqueiro, que 

tangendo as boiadas “lutavam pela autonomia da pátria nascente” (CUNHA, 

2002, p. 133), compondo juntamente com a “rude sociedade” (CUNHA, 2002, 

p. 133), sertaneja, “o cerne vigoroso da nossa nacionalidade” (CUNHA, 2002, 

p. 133). 

Euclides da Cunha marca uma grande virada para uma leitura social do 

Brasil, já que propõe, mesmo diante de sua “incivilidade” e “retardo” 

civilizatório anexar os sertanejos, ao projeto político de nação republicana que 

se pretendia construir a partir dos últimos anos do século XIX e o início do 

século XX, abraçando os mestiços dos sertões como autênticos brasileiros, 

sendo o vaqueiro um dos símbolos dessa identidade nacionalista. 
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Apropriando-se dos escritos alencarianos e euclidianos, Eurico Alves 

Boaventura defende a tese que a partir da “civilização do pastoreio”, com o 

“rumor das boiadas” (BOAVENTURA, 1989, p. 45) se adentra o interior do 

sertão, povoando as terras e construindo uma rica cultura e sociedade que 

tem no fidalgo que também é vaqueiro a centralidade do processo, narrando a 

História do Brasil através dos rastros do gado. 

 

Foi preciso que surgisse o vaqueiro para garantir a aventura da 
penetração horizonte a dentro. Trazia o vaqueiro a volúpia do sol 
nos olhos devoradores de distâncias. E para a sua vida será 
necessária a largura descomunal do horizonte que a coragem 
desvendara.(BOAVENTURA, 1989, p. 44) 
 

O vaqueiro, símbolo nacional para Alencar, “cerne da nacionalidade” 

segundo Cunha, torna-se em Boaventura a figura central para construção da 

Pátria, afirmando que “veio o Brasil propriamente nascer do seu gesto de 

coragem, quando saíram a tocar os rebanhos em procura do desconhecido, 

que os horizontes lhes ocultavam” (BOAVENTURA, 1989, p. 43-44). As três 

falas se cruzam ao pensar o vaqueano, que o lêem através da virilidade, 

exercendo uma centralidade na compreensão da sociedade sertaneja, que 

teria em sua gênese um homem viril. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposta de pesquisa se origina, principalmente, pela inquietação 

pessoal de não encontrar, dentro do campo historiográfico, pesquisas que se 

debruçam sobre o vaqueiro, sendo inexistentes trabalhos que se propõem a 

pensar a construção da identidade vaqueira, de como historicamente o 

vaqueano é representado e adquirindo as características permeiam o 

imaginário social sertanejo. 

 Diante desta lacuna, ainda na graduação, me voltei para a 

problemática da ausência vaqueana nas narrativas históricas, para isso 

recorro à literatura ao pensar a construção da identidade nacional em José 

de Alencar, a partir dos romances O sertanejo (ALENCAR, 1977) e O gaúcho 
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(ALENCAR, 2006), refletindo como o vaqueiro e o peão são inseridos enquanto 

símbolos nacionais. Através dessa pesquisa inicial, que resultou em minha 

monografia (SANTANA, 2018), analisei o processo de tecedura da imagem do 

sertanejo na obra alencariana, que atendia ao projeto de Brasil que propunha 

escrever o romancista, a construção de uma nação viril. 

Pensar o vaqueiro como símbolo nacional, representa a centralidade do 

poder físico e simbólico do home/m viril sobre a nação, a dominação do 

masculino na formação cultural e social do ser brasileiro. A trajetória do 

macho (viril e extremamente interligado a mata/nação) ao pater (pai da nação, 

homem viril, provedor, educador), reforça a conduta da necessidade do macho 

para a construção de uma sociedade imaginada, mas que é entoada apenas 

pela macheza, deixando as mulheres apenas a tarefa de gerar os novos 

senhores da terra, o homem, personificado na figura vaqueana (SANTANA, 

2018). 

Durante meus dois anos enquanto bolsista de Iniciação Científica, pela 

agência de fomento a pesquisa PROBIC-UEFS, desenvolvi duas pesquisas que 

estão diretamente ligadas à proposta desse projeto. No primeiro ano, analisei 

a construção da imagem de sertão e sertanejo no Diário de um Expedição 

(CUNHA, 2003) de Euclides da Cunha, que resultou na afirmativa de que as 

descrições das gentes interioranas passam por diversos deslocamentos, de 

sujeitos áridos, desengonçados, incivilizados e broncos para o “cerne da 

nacionalidade”. 

No ano seguinte, trabalhei com uma pesquisa que foi o germe da 

problemática que resultou nesse projeto de mestrado, no qual observei a 

presença dos escritos de Alencar no ensaio Fidalgos e Vaqueiros 

(BOAVENTURA, 1989), na feitura do vaqueiro de Boaventura, percebendo as 

permanências, as releituras, os distanciamentos, que foram adicionados ou 

excluídos na montagem da obra, seguindo a tese principal do escritor feirense, 

que seria narrar uma história do Brasil tendo o sertão como ponto de partida 

e seus sujeitos como os autênticos brasileiros, inventariando a cultura e 

características da sociedade do pastoreio.  
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Diante dessa trajetória acadêmica, a partir do cruzamento da 

bibliografia com as fontes analisadas, surge a pesquisa, que visa analisar as 

representações do vaqueiro na literatura a partir dos escritos de Alencar, 

Cunha e Boaventura, assim como refletir sobre as apropriações, 

permanências e distanciamentos dos autores na montagem da imagem do 

sujeito-vaqueano, que foram historicamente sendo tecidas, tendo a virilidade 

como temática principal na leitura das obras.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Dentre das raras produções historiográficas que tomam o vaqueiro 

como objeto de pesquisa, dois trabalhos se destacam pelos questionamentos 

e resultados obtidos, sendo eles o de Joana Medrado (2012) e Alécio Reis 

(2012), que apresentam um saudosismo a uma determinada imagem de 

vaqueiro que ambos abraçam, como um trabalhador rural que possui um maior 

status social, pelas experiências e saberes, que o fazem, dentro do campo 

simbólico, ascender hierarquicamente. 

Em seu livro Terra de Vaqueiros (MEDRADO, 2012), Joana Medrado 

desnaturaliza a relação entre os vaqueiros e os donos das terras, 

apresentando a existência de conflitos, questão que dentro do imaginário 

popular não existia, afirmando que mesmo ocupando uma posição de prestígio, 

esses sujeitos não pertencem a uma aristocracia, mas são mediadores 

sociais que transitam pelos dois mundos, do trabalhador do campo e de uma 

aristocracia sertaneja, por ser o homem de confiança do coronel/patrão, 

frequentam espaços que não estão disponíveis para qualquer tipo de 

empregado, mas permanece sendo um agregado da fazenda.  

Medrado repensa a imagem do vaqueiro cristalizada pelos 

memorialistas e romancistas, analisando os sertanejos por uma perspectiva 

da História Social, assim como analisa a descrição do ofício e cotidiano 

vaqueano pela narrativa do próprio sujeito, já que a autora trabalha com as 

cartas trocadas entre o barão de Jeremoabo e o vaqueiro-geral de suas 
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fazendas, percebendo a autonomia que o empregado possuía diante da 

ausência de seu empregador nas terras, assim como as práticas comuns da 

labuta diária com o gado, as formas de pagamento e uma ética profissional 

dos trabalhadores, percebida na análise dos processos crimes de roubo da 

comarca de Geremoabo. 

Reis em sua dissertação (2012), assim como Joana Medrado, 

desnaturaliza a relação do vaqueiro com o senhor das terras, demonstrando 

uma autonomia do empregado, que se vêem como “sócios do criador” (REIS, 

2012, p. 39), por possuir uma afinidade com os animais e a terra muitas vezes 

maior que seu dono. Tendo como recorte espacial o Sertão de Irecê, Alécio 

Reis analisa a memória coletiva construída pelos vaqueiros, levando em 

consideração como o processo de modernização do campo afetou diretamente 

o ofício dos sertanejos e sua concepção de tempo.  

O objetivo principal do trabalho defendido pelo historiador é 

compreender os mecanismos que os vaqueiros teriam criado para manter 

seus costumes e experiências que estão interligadas a profissão e sua 

permanência. Para desenvolver a tese central do trabalho, o autor utiliza 

conceitos como trabalho, experiência e memória, tecendo uma narrativa 

voltada para a História Social da Cultura, utilizando as entrevistas realizadas 

com os vaqueiros ireceenses como fonte principal de análise, observando as 

aproximações e distanciamentos dos discursos, mapeando as principais 

características culturais do universo vaqueiro. 

A nossa proposta de pesquisa, parte da lacuna de trabalhos que 

pensam o vaqueiro historicamente, para isso recorrendo à literatura como 

fonte para analisar as representações do vaqueiro em três períodos 

históricos, através das obras de Alencar (1977), de Cunha (2002) e de 

Boaventura (1989), que se preocupariam em inserir o vaqueiro na construção 

da nação, de uma nacionalidade e na produção de uma raça brasileira. Tendo 

como balizas temporais, do projeto de mestrado, o ano de 1875 (ano de 

publicação de O sertanejo) à 1953 (ano que Boaventura concluiu a escrita de 
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Fidalgos e Vaqueiros, apesar de ser publicada pela primeira vez apenas em 

1989). 

Para isso, pensamos na linha de pesquisa 2, “Política, Instituições e 

Identidades”, como a vertente do programa de pós-graduação da UFRPE que 

dialoga com a pesquisa que propomos desenvolver, por ter nas características 

que delimitam as identidades vaqueiras, a centralidade do projeto, assim como 

a virilidade/masculinidade, cultura e linguagens que também surgiram no 

desenrolar da escrita do plano. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as representações do vaqueiro na literatura a partir das 

obras de Alencar (1875), Cunha (1902) e Boaventura (1989). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Discutir como os literatos constroem as representações do vaqueiro 

em diferentes períodos históricos; 

2. Investigar de qual forma o vaqueano é construído como símbolo nacional 

e qual o projeto de nação que se propõe elaborar com esse signo; 

3. Inventariar as apropriações realizadas por Boaventura da 

representação do vaqueiro elaboradas por Alencar e Cunha. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste trabalho tomo o romance O sertanejo (1875), a obra Os sertões 

(1902) e o ensaio Fidalgos e Vaqueiros (1989), a um só tempo, enquanto 

fontes e objetos de análise. Em um plano mais geral, considero que tanto o 

discurso literário, quanto obras de cunho sociológico ou historiográfico são 

formas de representação do real, são narrativas que, no caso em tela, 
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constroem, por caminhos distintos, sentidos para o ser vaqueiro, formas de 

ver e dizer o sujeito. 

A partir dos caminhos trilhados por Chartier (1992), que 

possibilitaram o desenvolvimento das pesquisas do campo da História Cultural, 

pretendo analisar as imagens do vaqueiro na literatura em três distintos 

períodos históricos, percebendo como o vaqueano foi construído nas obras e 

dado a ler, tomando o conceito de representação como um operador de leitura 

que possibilita articular o discurso historiográfico com a narrativa literária, 

conforme Pesavento (2000), relacionando com a noção de identidade nacional, 

masculinidades e raça, que também são discutidas na proposta de pesquisa. 

Publicado em 1875, a obra de José de Alencar (1977) apresenta o 

vaqueiro como um homem intimamente ligado a paisagem-sertão, forte, 

astuto, sábio e incivilizado é como é descrito inicialmente o personagem 

Arnaldo, que representa a imagem vaqueira no romance ambientado na 

fazenda Oiticica. Na narrativa, fica claro um distanciamento do filho de Justa 

da sociedade aristocrática sertaneja, que durante o decorrer do enredo passa 

por uma transição do lugar de macho (viril, incivilizado e maternalmente ligado 

a mata) para pater (ainda viril, civilizado, símbolo da nação). 

Com outra natureza, os escritos de Euclides da Cunha (2002) estão 

preocupados em narrar a Guerra de Canudos, viajando para o estado baiano 

como correspondente de guerra para o jornal O Estado de S. Paulo, 

adentrando o sertão com um olhar imperialista e pré-concebido da paisagem-

sertão e suas gentes. Publicado em 1902, a literatura de viagem euclidiana 

descreve em diversos momentos a imagem do vaqueiro, que chama a atenção 

do engenheiro que é lido como um dos tipos de sertanejo e o “cerne da 

nacionalidade”. 

O arquivo-sertão construído por Boaventura (1989) institui o vaqueiro 

como o descobridor das longínquas terras interioranas que compõe o sertão 

brasileiro, atribuindo uma maior atenção para o recorte espacial da Bahia 

sertaneja, tendo como “temas matriciais do seu discurso [...] o sertão, o 

sertanejo e a fazenda de pecuária” (BOAVENTURA, 1989, P. 49), que ficam 
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claros em seu “testemunho” sobre o sertão. O ensaio Fidalgos e Vaqueiros 

(BOAVENTURA, 1989) constrói novas leituras das imagens de sertão, 

defendendo a tese da existência de uma civilização pastoril, que seria outra 

face da Bahia (e do Brasil). Dessa forma, procura garantir uma posição de 

destaque ao pastor e o pastoreio na construção da nacionalidade.  

Diante da preocupação de Alencar com o fazer da nação, por ter como 

principal objetivo construir uma cultura e noção de pertencimento as terras 

brasílicas, de Cunha com a fundação da nacionalidade, resgatando os sujeitos 

delimitados pelas narrativas alencarianas, classificando os tipos nacionais e 

de Boaventura com a produção de uma raça brasileira, que tem no vaqueiro o 

ceio nacional. As três obras são analisadas tendo como objeto central da 

pesquisa as rasuras, permanências e intencionalidades na construção da 

imagem vaqueana, sendo a virilidade/macheza a principal chave de leitura para 

compreensão do sujeito e aproximação das narrativas literárias, mesmo 

produzidas em contextos históricos tão distintos. 

Dialogando com Durval de Albuquerque Jr.(2010) e Bandinter (1993), 

afirmamos que o masculino se molda mais através daquilo que não é ou não 

deve fazer, do que por possuir uma definição própria do “ser”, já que o macho 

se caracteriza pelo extremo controle do corpo, para não se aproximar do 

feminino e fugir de um modelo de homem, de uma forma que sempre 

“transpareça força e potência” (BANDINTER, 1993, p. 23-24), por esse 

motivo se apresenta corporalmente com pêlos, músculos e uma voz grave, 

que o caracteriza enquanto viril. 

Aproximo a noção de leitura e do conceito de apropriação desenvolvida 

pelo historiador da cultura francês, percebendo como Boaventura 

circunscreve o vaqueiro e lhe constrói sentidos, se utilizando dos arquivos de 

imagens vaqueiras em Alencar e Cunha para a montagem da nação e da 

nacionalidade. O percurso metodológico do exercício citado consiste em 

identificar as citações diretas ou implícitas da produção literária alencariana 

e euclidiana no texto do ensaísta feirense. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho tem o intuito de analisar as histórias de Trancoso, objeto 

da cultura popular como dimensão de resistência subversiva. Que enraizada 

na abstração de característica simbólica humana “o contar histórias” se 

torna arte, indo além do princípio básico de comunicação. Logo promovida 

assim à literatura oral – arte de narrar – em distinção a literatura escrita, 

filha jovem da mesma. Partindo-se do campo do Folclore, essa forma de 

literatura popular passou a ser denominada de histórias de Trancoso, devido 

os efeitos coloniais portugueses de dominação no território que viria a ser 

concebido como Nordeste do Brasil.  

Há três categorias heurísticas gerais que visam acoplar fenômenos 

semelhantes aqui analisados. São eles: Cultura popular; Folclore; e a mais 

ressente categoria do Patrimônio o Patrimônio Imaterial. Apesar disso, essas 

três formas de enxergar não são utilizadas pelas pessoas envolvidas na 

tradição de “Histórias de Trancoso”, que é um termo êmico para denotar o 

que na prática seria uma forma de Literatura Oral.  

Os não usos desses termos exteriores apresentam uma forma de 

percepção que está bem mais ligada à construção simbólica interna de cada 

grupo que uma tentativa externa de captar o que ocorre em determinada 

tradição. Não excluindo, no entanto, algum uso conceitual heurístico pelo 

próprio grupo quando necessário para ganhos sociais simbólicos e 

econômicos. Pois como nos relata em Um dançador do congo em Machado, 

Minas Gerais, “isso o povo daqui faz por uma devoção. É uma devoção que a 
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gente tem com o santo, e por isso canta e dança conforme fez agora. Agora, 

tem gente que aparece que chama isso de folclore” (BRANDÃO, 1984, p.5). 

Cultura popular e Folclore por si só já se tratam de campos bastante 

problemáticos referidos por diversas críticas das ciências sociais (OLIVEIRA, 

2012). Enquanto, patrimônio imaterial ou intangível, expande a noção de 

patrimônio moderno iluminista, problematizando até mesmo as próprias 

divisões por categorias de um objeto. Ou seja, pensar as Histórias de 

Trancoso, é pensar não só as narrativas enquanto patrimônio, mas a própria 

arte de contar. Questionando quando um objeto material também não seria 

imaterial? E por outro lado como haveria o patrimônio imaterial sem os objetos 

também materiais (MENESES, 2009) e (POULOT, 2009), o produto da cultura 

é patrimônio, mas a técnica que o concebe é antes dele.   

Durante o século XIX e metade do XX, o Folclore foi um campo majestoso 

no trabalho com a cultura do povo. Esse domínio principalmente no Brasil 

repercute até os dias atuais, sua importância é tão marcante para a invenção 

do Brasil que culminou na criação de uma Comissão Nacional de Folclore 

(1995) 124. Anteriormente ao conceito de Cultura primitiva o povo não era visto 

como produtor de cultura, coisa que vai mudando ao ritmo que as massas vão 

adquirindo mais importância social à medida que também passam a ser 

potenciais consumidoras. À medida que os direitos trabalhistas europeus vão 

sendo conquistados, e a cidadania dada como poder de consumo nas 

sociedades capitalistas vão se aflorando. As repúblicas democráticas sofrem 

de uma mudança de percepção sobre as pessoas comuns. Os ditos 

“populares”, surgindo o que seria agora tratado de Cultura Popular, uma 

cultura delimitada cartograficamente por um recorte de classe.  

A cultura popular seria “tentativas de classificar as formas de 

pensamento e ação das populações mais pobres de uma sociedade, buscando 

o que há de específico nelas, procurando entender a sua lógica interna, sua 

dinâmica e, principalmente, as implicações políticas que possam ter” 

                                                           
124 CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, VIII, 1995, Salvador, BA. Carta Nacional do 
Folclore. Boletim Informativo, 1995. 
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(SANTOS, 1987, p.44). Apenas a partir do ano de 1997125, é que surgirão os 

movimentos dos patrimônios imateriais, que apesar de interligados ao povo 

não se restringem a uma única classe e diferente de ambos se recusa a ser 

uma categoria mecânica (MENESES, 2009).     

Tentou-se com os folcloristas um acordo conceitual no qual a literatura 

de Trancoso seria denotada de “Estória de Trancoso”, devido ao seu caráter 

no mínimo fantasioso e irreal, e assim foi utilizado por Câmara Cascudo 

(2002), que trata como correspondente do story da língua inglesa, proposto 

no Brasil por João Ribeiro e Gustavo Barroso. O termo hoje abolido, era 

sinônimo de “conto popular” de acordo com Mário Souto Maior e Rubia Lóssio 

(2012). Alceu Maynard Araújo (2004, p.187), nos dirá que Estórias são os 

contos tradicionais transmitidos de geração para geração. Que geralmente 

iniciam com um “era uma vez” ou “louvado seja nosso senhor Jesus Cristo126”. 

E se diferencia das histórias por seu caráter despreocupado com a verdade, 

enaltecendo a capacidade inventiva do narrador. 

A necessidade de uma distinção entre o que é saber popular e o que se 

refere ao conhecimento erudito, se exerce pelo preconceito consciente ou 

inconsciente da incapacidade das pessoas refletirem o que seria relevante 

para suas vidas como objetos de pensamentos abstratos e o que não. Natalie 

Davis (1990, p.189), percebe isso na tradição dos provérbios antigos, que 

foram divididos em dois grupos: os provérbios e máximas atribuídos aos sábios 

e os filósofos antigos; e os provérbios em vernáculo atribuídos a camponeses 

ou pessoas comuns127.  

O domínio do latim era o legitimador da dominação, superior a linguagem 

popular tratada como chula. Ocorrendo uma distinção de importância 

semelhante com a tradição de Histórias de Trancoso. Levando-nos a 

                                                           
125https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrim%C3%B4nio_Cultural_Imaterial_da_Huma
nidade&oldid=51634396 
126 Seria uma forma de pedir permissão para contar mentiras? Seria uma imposição normativa 
externa a tradição oral, que seria a produção simbólica hegemônica, numa tentativa de tirar 
sua legitimidade? 
127 “Li proverbes au vilain, proverbes comuns e proverbes ruraux et vulgaux”. DAVIS, Natalie 
Z. Ciçulturas do povo: Sociedade e Cultura no início da França Moderna. Tradução da Mariza 
Corrêa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.  
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considerar a máxima de Marcos Bagno (2009, p.59), no qual “o problema não 

está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê. Fica evidente que o 

preconceito linguístico é decorrência de um preconceito social”.  

 A palavra “estória” contém caráter duvidoso remetendo intenções 

elitistas/positivistas perante o saber, qualificando o conhecimento em 

categorias validas ao aprendizado científico e validas apenas a diversão popular 

– os famosos “passatempos”. A história teria patamar elevado de relevância 

social, perante a estória. Tendo em vista essa instância, não partiremos de 

uma análise que diminuiria a importância de nosso objeto. Portanto, convém 

tratarmos com o termo êmico Histórias de Trancoso. 

 

INVENÇÃO TERMINOLÓGICA  

 

O termo Histórias de Trancoso, foi provido de um escritor português 

do século XVI, de nome Gonçalo Fernandes Trancoso. Pouco se sabe sobre 

essa pessoa ao certo, nem mesmo qual teria sido sua data de nascimento e 

de falecimento, com isso a um grande debate de pesquisadores interessados 

na vida do intelectual. Em torno dessa questão, levantou-se varias suposições 

ensaísticas, devido à escassez de fontes afirmativas dos fatos. Para isso 

temos: Duarte (2008) dirá 1520?–1585; Quint (2003) 1510?-1584; Botelho 

(2013) 1520?-1596; Colares (2008) entre 1515 e 1520 - 1596.  

Ao escrever sua maior obra: “Contos e histórias de proveito e exemplo”, 

dividida em três capítulos, o autor passa a ser congratulado tanto pela elite 

erudita como bastante conhecido pela camada popular. Com as primeiras 

versões do livro a partir de 1575, contendo apenas dois capítulos, somente 

em 1595 a obra se encontrara completa (COLARES, 2008). Com isso, 

Gonçalo Fernandes Trancoso, utilizando-se do campo folclórico acaba 

possibilitando a criação de uma nova terminologia para essas narrativas: os 

“Contos de Trancoso”, onde o autor já tratava de forma percussora a 

utilização da palavra “contos” no português.    
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 Embora, que hoje em dia grande parte da sociedade não tenha uma 

consistente noção de quem foi Gonçalo Fernandes Trancoso, como bem o que 

representou suas obras para a primeira modernidade transitória portuguesa. 

Tem-se por nula abstinência historiográfica a afirmativa da suposição que foi 

um autor bastante lido principalmente no século XVII e XVIII, período em que 

mais foi reimpresso seu trabalho, de acordo com Anne-Marie Quint (2003).     

Apesar de Trancoso escrever dedicando o prefácio de sua obra a ex-

rainha Dona Catarina, as dimensões tomadas pela produção vão além de uma 

tentativa engessada direcionada a cultura erudita, ou seu contraste, como 

erroneamente foi vista, a cultura popular. O trabalho do autor atinge tanto a 

camada letrada, quanto à iletrada, certamente devido a obstante proximidade 

da origem de seus contos escritos, com os contos folclóricos tradicionais 

disseminados oralmente, que terão forte enraizamento na região nordestina 

do Brasil. 

Ao se tornar narrativas folclóricas – novamente ou não – são advindas 

e disseminadas por toda a América portuguesa, principalmente nas capitanias 

da região que virá a ser o Nordeste brasileiro. Levando o nome do escritor 

como uma forma de narrativa que apesar de não ser nova, revela um ar de 

novidade pelo menos em questões conceituais. Sendo conhecida a narrativa e 

famosa no Nordeste, como história de Trancoso. O fato é, as práticas 

narrativas já existiam na região do Nordeste, mas não eram assim 

denominadas. Trazendo respostas e ensinamentos a questões providas das 

“inquietações da realidade”, termo utilizado e perspectiva percebida pelo 

autor Luiz Felipe Botelho (2013). Sendo “notória a intenção do autor de 

trabalhar os enredos no sentido de dar aos personagens, ética e religiosidade 

mais fortes, uma premiação ainda aqui na Terra, seja a conquista do poder, 

da honra, da riqueza ou da felicidade” (RODRIGUES, 2011:65).    

Consequentemente, os “contos” escritos por Trancoso se tornam 

“histórias” de Trancoso, terminologia para conceituar narrativas contadas 

pelo povo dentro do campo do folclore e do popular. Tais narrativas diferente 

de sua origem no papel, passam por uma diversidade bem maior que a de 
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origem. As histórias de Trancoso agora não necessariamente estavam 

preocupadas com os ensinamentos tornando-se recreativas, ganhando ares 

maiores de diversão, medo, suspense e o estigma de mentiras, constituindo 

aquilo que Chartier (1985) chamou de conflitos de representações na esfera 

simbólica.  

Contudo, nosso interesse aqui é apenas nas narrativas que carregam 

o cunho do português Trancoso, ligados aos antigos “exempla” medievais 

(FARIA, 2009, p.8). Que são contos nos quais quem ouve toma seus 

ensinamentos como experiências filosóficas sobre a busca de uma vida boa. 

Tratando do místico com reviravolta no enredo, relacionado às assertivas 

morais gratificadas com bem feitorias da providência divina. Uma dessas 

narrativas fala de dois compadres, um pobre e outro rico. Como comum às 

histórias de Trancoso não há um título oficial das narrativas contadas, 

cabendo ao narrador atribuir ou não, improvisadas palavras de ordem acerca 

do que virá pela frente.  

 

CONFLITOS SIMBÓLICOS DE CLASSE  

 

  De acordo com Maynard Araújo, no interior do Brasil as histórias que 

são mais ouvidas são as de Trancoso (ou Troncoso) personagem sempre 

disposto a colocar os ricos em má situação e vingar a injustiça que os pobres 

e membros da classe destituída sofrem por causa da opressão (ARAÚJO, 

2004, p.187). Durante a coleta das narrativas nesta pesquisa, duas outras 

figuras similares a Trancoso no contexto de subversão das condições de 

classe foram “Comonje” e “Malasarte”, sendo o primeiro bastante recorrente 

em confluência às narrativas de Trancoso e o último restrito a públicos de 

maior idade e inseridos no universo letrado. De forma explicita ou implícita há 

na tradição de narrativas de Trancoso a base da tese de Marilena Chauí (2014) 

sobre cultura popular, percebendo o “conformismo e resistência” como atos 

de luta política diante da imposição do dominante.     



 
180 

 

As histórias de Trancoso têm um feitio do que fez os clérigos até 

meados do século XV, compartilhando a disposição de sua sociedade 

hierarquizada – loucura da pregação128 – “de brincar de virar o mundo de 

cabeça para baixo” (DAVIS, 1990, p.191). Essa forma de subversão nos leva 

a pensar em uma diferente forma de resistência imbricada no cotidiano, 

característica do dominado encurralado por diferentes formas de opressão. 

Michel de Certeau (2008), chamará de “lógica do fraco”, o fato do homem 

ordinário escapar silenciosamente da dominação, criando subversão no âmbito 

cotidiano – inércia – dentro das artes de fazer, astúcias sutis, táticas de 

resistência pelas quais altera os objetos e os códigos, reapropria-se do 

espaço e do uso a seu jeito. 

A narrativa aqui tratada não carrega uma denominação oficial, a 

padronização se dá pelo ato de relembrar a partir de palavras chaves ou 

acontecimentos vitais da trama. Esta história de Trancoso trata de 

compadres de diferentes classes sociais – um pobre e outro rico – que se 

apresentam num ambiente rural e que envolve um tipo de “el dourado”, no qual 

o compadre pobre consegue ter sucesso econômico e social, diferente do seu 

compadre rico. Como é dito em quase forma de mote devo então chamar de 

“abre porta formosa, e fecha porta fecharina”. 

A história se passa num ambiente rural, sem se aprofundar nas 

descrições detalhistas do local, deixando um espaço para complementações 

da imaginação do ouvinte. As únicas palavras que remetem a imagem espacial 

são: terrenos pegado(...)girau (...)pedra (porta de uma caverna mística) (...) 

Feira de gado(...)cercado. Contudo, diferente da forma caricatural e forjadora 

de estigmas proporcionada por Monteiro Lobato pertencente a uma 

aristocracia, se tornando fazendeiro nos anos 1930. No entanto, referindo-

se ainda a imagem do homem do interior como “sertanejo matuto”, que se 

torna facilmente um termo corrompido de negatividades para os integrantes 

do âmbito rural. Seja em seu personagem Jeca Tatu, o famoso caipira paulista, 

pobre, sujo e preguiçoso. Ou até mesmo em sua grande obra o “Sítio do Pica-

                                                           
128 Epístola aos coríntios I, I: 18-20.  
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pau Amarelo”, que apresenta sua depreciação contraditória, pois ao mesmo 

tempo em que valoriza o espaço do Sítio da fazenda, com seus proprietários 

brancos e sua natureza encantadora e o seu imaginário folclórico riquíssimo; 

cerceia a condição do pobre do interior, seja pequeno proprietário ou 

“moradores de favor” nas grandes propriedades das oligarquias.  

A História de Trancoso, tradição de uma classe indiscutivelmente 

popular, pelo contrário do escritor nacionalista consagrado, condiz à imagem 

de um compadre pobre muito esperto, cauteloso e esforçado; visível nos 

trechos em que ficou a observar o que acontecia na misteriosa pedra cujo o 

discursar de algumas palavras a porta se abria e fechava. Diferente da pressa 

e descontrole do compadre rico esnobe, preguiçoso e autoritário; como nos 

conta Sr. Antônio (2018): 

 

[sic] O compadre Rico foi e entrou. abre porta formosa, fecha porta 
fecharina, a porta se fechou. E ele ficou lá dentro: -Esse aqui é grande 
eu não posso, esse é pequeno eu não quero. E por ali vai, daqui a pouco 
ele disse: -esse daqui vou ver se eu levo. botou nas costas e disse: - 
abre porta danosa.  E a porta não abriu. Aí ficou lá preso sem saber 
mais o que dizer. Aí quando foi no outro dia de noite, lá vem o pessoal, 
quando entraram - Ah rapaz foi você que pegou nosso dinheiro né!  
Pegou ele e desgolou o pescoço jogando pro canto perto da pedra. 
  

Podemos perceber que no imaginário moderno o pecado da preguiça é 

um dos mais perigosos e denegridor da dignidade do individuo, pois ferem dois 

princípios sagrados da modernidade, o cristão relacionado aos Sete pecados 

da Bíblia, e o pecado para com o novo Deus, o Capital castigador cruel de 

todos que tentarem negar sua hegemonia através da subversão da 

“vagabundagem” aos moldes da invenção moderna no qual todos têm que 

estar produzindo mais-valia.  

A lógica do espaço/campo é o da fazenda, no qual a terra e gado são 

sinônimos de poder. Como é visível no momento em que o Pobre compra o 

gado: 

 

[sic] Aí quando foi no outro dia, aí era feira próximo à Feira de gado 
próximo. Aí o compadre, ele foi na feira e comprou um monte de bois, 
soltou o gado no cercado do compadre rico aí misturou o do rico com 
o do compadre pobre. Aí o compadre rico foi lá na casa do compadre 
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pobre. E disse: - Orxe compadre, onde o senhor arrumou essa 
riqueza?    
 

Sendo assim, se faz necessário apresentarmos o espaço simbólico da 

fazenda vista aqui como uma instituição imaginária, concebendo, portanto, em 

seu viés de autonomia (CASTORIADIS, 1982), independente de qual compadre 

coordenar a dominação necessária do campo, ela existe, sendo assim um 

sistema vivo no qual os indivíduos são personagens da lógica opressiva do jogo 

de reprodução quando não percebidas.  

Para Darcy Ribeiro, “a fazenda é a base modeladora da sociedade 

brasileira, em torno dela é organizado todo o sistema social como um corpo 

de instituições auxiliares, de normas, de costumes e crenças destinadas a 

preencher suas condições de existência e de persistência (RIBEIRO, 1979, 

p.237)”. Sendo assim, a instituição que possibilita e coordena outras no 

campo social do interior, constituído no rural e tendo como segundo plano o 

urbano, com sua pequena cidade como a mencionada Palmeirina-PE, pelo Sr. 

Antônio colaborador dessa pesquisa, pouco desenvolvida dos anos 1970. Isso 

se tratando de memórias de infância de uma fala a partir destas condições 

sociais, que em uma média duração e longa duração foram constantes no 

interior nordestino. O Senhor Antônio Trajano descreve ainda como as festas 

estavam ligadas ou aos ritos religiosos ou as comemorações das safras. Com 

exceção das festas de Natal e Ano Novo comemoradas na cidade.  

A pequena cidade interiorana submissa à instituição “fazenda”, 

representante do poder do Estado, as oligarquias rurais com suas fazendas, 

trabalhadores comuns que geralmente “moram de favor” no próprio local de 

trabalho, devido o mesmo muitas vezes não possuir teto e ter que trabalhar 

de forma integral excedendo os limites de horas pagas, sendo privados da 

própria liberdade de escolha, submissos ao poder do patrão, fazendo parte ou 

não da própria milícia de capangas, que pode ser também formada por 

assassinos de alugueis contratados. Afrontadores às delegacias e quando 

necessário substitui-as como milícias com suas próprias ordens e leis. A 

história dos Compadres nos dá exemplo de que mesmo a polícia estando a 

serviço da oligarquia, o “Pobre” tem sua chance de provar inocência.  
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No trecho final a investigação deles leva a tentar prender o “Compadre 

Pobre” como assassino de seu amigo após a denúncia da mulher do “Rico”. 

“[sic] Aí foi a mulher do compadre rico, foi lá na casa do compadre pobre e 

disse: -Olhe, compadre, você matou meu marido.  – Eu não matei, comadre. – 

Você matou! Começou insistindo, aí chamaram a polícia” (SILVA, 2018). Sendo 

provada sua inocência apenas quando os policiais são submetidos à imbricada 

pelas riquezas como o feito pelos dois compadres, após ficarem de tocaia até 

os moradores da floresta pararem de dançar indo embora, eles atravessam a 

pedra:  

 

[sic] aí o compadre, olhe é aí que ele tá morto. Pois do jeito que ele 
entrou eu saí e ele ficou lá. Depois que eu arrumei as coisa lá, ele 
cresceu e queria ir de todo jeito. Aí quando eles sairam a polícia disse 
bora lá abre porta formosa e abriu e quando a policia entrou olhe o 
pescoço dele aqui, o corpo pro lado a cabeça pra outro (SILVA, 
2018).    
 

Os seres místicos das florestas apresentados nesta narrativa 

representam a sabedoria, a providência, o destino, além do humano. Que 

podem remeter uma historicidade do contato do Europeu com os indígenas, 

atribuindo ao mundo fantasioso de mistificação do outro. Num simbolismo no 

qual o indígena é a imagem de um ser que possui uma riqueza que é possível 

ao homem branco adquirir a partir da astúcia, evitando no primeiro momento 

o contato direto, agindo sorrateiramente até conseguir o desejado. Essa 

certamente foi uma das formas de imposição e folclorização da imagem do 

indígena no momento do contato com o Europeu, sendo legitimado através 

das narrativas.  

Apesar do lugar de soberania ser do branco e este alcançar aquilo que 

deseja, quem é detentor das palavras que abrem as portas para as riquezas 

são os seres da floresta:  

 

[sic] aí ele tá lá no girau na espera da caça, aí chegou uns pessoal 
tudo dançando tocando, aí chegou numa pedra e disse: abre porta 
formosa. A Porta Se Abriu, aí entraram para dentro. aí disse fecha 
porta fecharina  e a porta se fechava. Aí ele ficou lá esperando, quando 
foi daqui a pouco aí quando tava já quase amanhecendo o dia, aí daí de 
novo disseram: abre porta formosa. A porta se abriu. Aí saíram de 
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novo aí disseram fecha-te porta fecharina, e a porta se fechou. Aí ele 
saiu e disse olhe abre porta formosa, e fecha porta fecharina. Aí ele 
pegou foi lá, quando chegou lá, e ele falou abre porta formosa a porta 
se abriu, aí quando ele viu os saco de dinheiro, uns grande outro 
pequeno, aí ele pegou uns que podia botar nas costas, e saiu, mas 
saiu... aí fecha porta formosa, e a porta se fechou, ele foi embora 
(SILVA, 2018).   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As histórias de Trancoso e seu elemento subversivo são apenas mais 

um exemplo da não passividade das classes populares perante a dominação da 

elite econômica e simbólica. Uma insubordinação que através do humor 

satiriza as correntes imaginárias que legitimam a violência simbólica do 

dominante como naturalizada. Essas histórias através do mundo fantástico 

traçam novas possibilidades de uma existência mais justa para aqueles que 

se negam aceitar a pobreza como única forma vida e por isso sonham com um 

mundo melhor subversivo, justo e cheio de riquezas econômicas e divinas. E 

por fim estabelecem “literalmente” os territórios de dominação dos seres da 

floresta e daqueles que vivem na fazenda. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os memes constituem um vasto campo documental, ainda não 

inteiramente dominado pelos historiadores, pois esses têm sido pouco 

tratados sob uma perspectiva histórica. De uma forma geral, estudos sobre 

essas famosas e atuais imagens, que em um primeiro momento comunicam 

humor e irreverência, podem revelar, se analisados de uma forma crítica, além 

de seu caráter humorístico, questionamentos, críticas e posicionamentos 

sobre o mundo ao seu redor. Será, portanto, o nosso intuito, no decorrer 

deste trabalho, perceber a relevância dos memes da página Bode Gaiato para 

a (re)produção de uma identidade para a região Nordeste do Brasil.  

As fontes elencadas para este trabalho foram retiradas da página “Bode 

Gaiato”, mais especificamente das redes sociais como Facebook e Instagram. 

Através dos memes desta página buscamos compreender como o Nordeste e 

os “nordestinos” podem ser representados e como suas contribuições podem 

ser relevantes para a construção de uma dada identidade cultural. 

Este texto está dividido em dois momentos, a saber: a primeira parte, 

na qual procuramos discutir sobre os usos das fontes digitais e como elas 

podem ser significativas para a pesquisa histórica. Nesse primeiro momento 

também bucamos contextualizar o surgimento da página “Bode Gaiato”. 

No segundo momento contextualizamos os memes, refletindo sobre 

como aqueles produzidos pela página em questão elaboram uma 

representação cultural para o Nordeste, tentando assim responder a 
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seguinte questão: como tais memes colaboram para a construção de uma 

identidade social e cultural para o Nordeste? 

Nas conclusões observaremos que, apesar dos memes da página 

tentarem constituir uma positivação da imagem do Nordeste e do “homem 

nordestino” para os internautas, algumas vezes o autor da página reforça 

estereótipos muito negativos sobre essa região e seus homens, como 

problematiza o historiador Durval Muniz em vários de seus trabalhos nos quais 

analisa a invenção do Nordeste na música, na poesia, na literatura produzida 

na e sobre a referida região.  

 

OS MEMES E A PÁGINA ‘BODE GAIATO’ 

 

Compreendemos que a concepção de fontes históricas se tornou muito 

ampla do século XXI em diante. Essa ampliação se converteu em mais um 

desafio ao trabalho do historiador, especialmente quando esse lida com 

aquelas mais recentemente incorporadas ao rall de documentos históricos, 

como as fontes digitais. Essa tipologia documental, mais especificamente os 

memes, nos coloca em situações ainda mais cautelosas, por se tratarem de 

fontes escorregadias, no sentido de que nem sempre é possível identificar sua 

autoria, de onde elas são provenientes e nem saber por quanto tempo elas 

estarão disponíveis para consulta onde foram inicialmente identificadas, dados 

deveras importantes para quaisquer dos procedimentos e metodologias 

utilizadas pelos profissionais da História.  

Para que possamos compreender melhor a reflexão acerca das fontes 

digitais é necessário entender a ideia de História Pública e História Digital. 

Segundo Anita Lucchesi e Bruno Leal Pastor de Carvalho, em seu sentido mais 

amplo, a História Pública “refere-se principalmente à história feita fora da 

academia” (2016, p. 151). Um outro significado bastante difundido é que a 

História Pública se faz para o grande público e com o grande público.  

Outra associação que os autores realizam é entre História Pública e a 

História digital. Segundo esses, em seus “primórdios”, a História digital, 
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“estava associada à análise e ao ensino de história a partir dos documentos 

históricos disponibilizados na internet” (LUCCHESI; CARVALHO, 2016, p. 152 

- 153). Estes autores ainda compreendem a História Digital como uma arena 

aberta de debates e experimentações que envolvem a aplicação das 

tecnologias digitais às diversas práticas da História, desde o ensino até as 

atividades de pesquisa. 

A emergência deste campo, o da História Digital, no final dos anos 1990 

possibilitou ao historiador a digitalização dos arquivos históricos, a 

emergência de novos tipos de documentos e formas de narrativas, requerendo 

do historiador uma “renovada atenção para as especificidades dos 

documentos e textos típicos desse meio” (LUCCHESI; CARVALHO, 2016, p. 

153). Neste contexto, percebemos não apenas a aplicação das tecnologias 

digitais às práticas históricas, especialmente de guarda e preservação de 

registros em um novo formato, mas o surgimento de fontes digitais, que já 

são produzidas digitalmente, sem terem ocupado qualquer tipo de suporte 

material, ou seja, ao contrário de documentos escritos e impressos que foram 

largamente digitalizados em importantes arquivos do mundo ocidental, as 

novas fontes digitais já ganham “vida” nos mais variados formatos digitais.  

Sendo assim, compreendemos os memes como fontes históricas 

digitais e como exemplo, por excelência, de um tipo de documento que não 

tem um suporte material, pois ganha corpo nas telas dos mais variados 

dispositivos e mídias. Segundo o historiador Pedro Telles da Silveira, as fontes 

digitais constituem situações de relativa instabilidade para os estudos que 

são desenvolvidos pelos historiadores, uma vez que as fontes para o 

historiador precisam ser estáveis, aspecto esse que as fontes que provém da 

internet não possuem.  

 
Em todos os casos, ainda que a instabilidade do documento histórico 
na internet seja reconhecida, não deixa de estar pressuposta a 
necessidade de que a fonte histórica possua outra característica para 
se tornar analisável – nomeadamente, que uma fonte histórica tem de 
ser estável. (SILVEIRA, 2016, p. 273). 
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Tal instabilidade destacada por Silveira deve-se ao fato de que as fontes 

digitais podem ser facilmente manipuladas ou excluídas, além de nem sempre 

ser possível em todos os casos, sem a utilização de recursos não disponíveis 

ao usuário padrão, identificar sua origem, autoria e temporalidade em que foi 

produzida. No entanto, o autor apontará diversos modos de tornar as fontes 

digitais o mais estável possível, seja imprimindo-as, salvando-as em PDF’s129 

ou por meio de aplicativos que executam a função de preservação do site 

desejado.  

Mesmo com todos os problemas que giram em torno das fontes digitais, 

compreendemos sua importância para outro campo da História, o da “história 

do tempo presente130”. Segundo François Dosse (2012, p. 5) a noção de 

História do Tempo Presente remete ao entendimento de que é ao mesmo 

tempo banalizada, controversa e ainda instável e essas fontes tem um preço 

especial para a (re)apresentação dessa temporalidade. 

Uma das maneiras do historiador trabalhar com memes de modo a fugir 

da instabilidade dessa tipologia documental é optar pela produção de um autor 

em específico, de uma página ou grupo que mantenha uma produção periódica. 

Essa foi a nossa estratégia para a realização desta pesquisa.  

A partir do ano de 2013 a página Bode Gaiato passou a ter os memes 

aí veiculados compartilhados em várias das redes sociais. A matriz dos memes 

dessa página é uma família de bodes, humanizados, uma vez que se expressam 

através do recurso de balões, como nas revistas em quadrinhos. O grupo de 

bodes em questão é representada como uma típica família de “pessoas” do 

Nordeste do Brasil.   

 

 

 

 

                                                           
129 Portable Document Format. Trata-se de um formato de arquivo criado pela empresa Adobe 
Systems para que qualquer documento possa ser visualizado. 
130 Para mais informações sobre esse campo/área da História ver: PADRÓS, Enrique Serra. 
Os desafios na produção do conhecimento histórico sob a perspectiva do Tempo Presente. In: 
Revista Anos 90. Porto Alegre, v. 11, n. 19/20, p.199-223, jan./dez. 2004. 
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Figura 1: Família Gaiato 

 

Fonte: Foto de capa da página bode gaiato, 04 de fevereiro de 2016. 

 

Na sequência, da esquerda para a direita, em primeiro plano, 

observamos os seguintes personagens: Ciço, o amigo e agregado da família; 

Raimunda, irmã; Junin, a criança “levada” e que quase sempre leva a culpa 

pelas peripécias; Pedrinho, o irmão caçula e os pais, Zefa e Bio. No plano 

secundário os dois últimos personagens são os pais de Zefa, portanto, avós 

de de Raimunda, Pedrinho e Juninho e sogro e sogra de Bio.  

Em uma entrevista concedida ao site G1, Breno Melo, produtor dessa 

página e dos personagens apresentados anteriormente afirma que a criação 

da página Bode Gaiato ocorreu em um momento em que ele estava entediado 

e que muito partiu de seu senso criativo e de um modo um tanto aleatório. 

Ele destaca que sua intenção foi produzir conteúdo humorístico, o que acabou 

ganhando forma em aspectos como a escolha dos animais, que serviriam aos 

personagens, até a escolha dos nomes.  

Para completar o quadro e a perspectiva psicodélica das imanges ele 

utiliza um pano de fundo com tema do universo, lembrando um registro de uma 

galáxia. Segundo Breno Melo, essa escolha se deu para criar uma atmosfera 

de um humor “noiado131”. Um detalhe que nos chamou a atenção foi o fato do 

autor considerar suas experiências cotidianas nas histórias que ilustra para 

                                                           
131 Esse termo é uma derivação de paranoia e, recorrentemente, é empregado como gíria que 
adjetiva o sujeito que está sob efeito de drogas, sonolento, cansado. É um sinônimo não 
perfeito para outras expressões como “chapado”, entorpecido, “viajando”.  
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a página. “As ideias para as tirinhas partem de experiências vividas e observadas 

pelo criador” (MARKMAN, 2013)132.  

As histórias vividas pelos personagens da família Gaiato se tornam 

narrativas através dos memes, assim convertidas em experiências que se 

passaram ou se passam na região Nordeste do Brasil, produzindo uma 

determinada identidade para esse espaço e para aqueles que nele vivem.  

O conceito de Identidade provém de uma interdisciplinaridade nas ciências 

humanas, abordado pela filosofia, psicologia social, antropologia, entre outras. No 

campo da Antropologia Social, Roberto da Matta busca compreender em seu livro 

“‘O que faz do brasil, Brasil?”, um modo de compreender como se consrói uma 

identidade social, como um povo se transforma em Brasil? Como determidadas 

identidades são elevadas à condição de Identidade. Para o autor, portanto, “A 

construção de uma identidade social, então, como a construção de uma 

sociedade, é feita de afirmativas e de negativas diante de certas questões” (DA 

MATTA, 1986, p. 15)133. 

Durval Muniz de Albuquerque Júnir (2009, p. 31), ao problematizar a 

invenção de uma dada identidade nordestina afirma que: 

 

O Nordeste e o nordestino miserável, seja na mídia ou fora dela, não 
são produto de um desvio de olhar ou fala, de um desvio no 
funcionamento do sistema de poder, mas inerentes a este sistema de 
forças e dele constituitivo. O próprio Nordeste e os nordestinos são 
invenções destas determinadas relações de poder e do saber a elas 
correspondente. 

 
 

Deste modo, é necessário compreendermos que estereótipos são 

mobilizados e utilizados nos memes da página Bode Gaiatos ao definir o 

nordestino e a região Nordeste.  

 

                                                           
132 A citação foi retirada do site G1, por este motivo não possui paginação. <Disponível em: 
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/05/bode-gaiato-criado-por-recifense-vira-
mania-e-atinge-multidao-de-fas-na-web.html>  acesso em: 12 de janeiro de 2019. 
133 O livro utilizado como referência bibliográfica, trata-se de um PDF, este não possui a 
paginação demarcada, por este motivo, utilizamos a paginação demarcada pelo aplicativo 
Adobe Acrobat Reader DC. 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/05/bode-gaiato-criado-por-recifense-vira-mania-e-atinge-multidao-de-fas-na-web.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2013/05/bode-gaiato-criado-por-recifense-vira-mania-e-atinge-multidao-de-fas-na-web.html
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O NORDESTE 

 

A região Nordeste do Brasil é um espaço cujo reconhecimento, muitas 

vezes, toma por referências básicas o fenômeno das secas, a fome e a 

miséria. Segundo o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a invenção 

histórica de uma identidade regional que se baseia nas referências citadas é 

fruto das relações, interesses e jogos de poder que envolvem diferentes 

grupos do país situados no contexto do início do século XX. 

 Esse historiador enfatiza como esse Nordeste é veiculado na televisão: 

 
A novela das oito horas é mais uma vez sobre o “Nordeste”, pois lá 
estão presentes o coronel, muitos tiros, o padre, a cidadezinha do 
interior e todos os personagens falam “nordestino”, uma língua 
formada por um sotaque postiço e acentuado e um conjunto de 
expressões pouco usuais, saídas do português arcaico, de uma 
determinada linguagem local ou de dicionários de expressões 
folclóricas, de preferência (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 29). 

 

Diversas vezes o Nordeste é caracterizado por esses elementos e 

personagens folclóricos em programas televisos. A imagem que se constrói 

para uma região, que é maior que muitos países do mundo, é generalizada e 

banalizada, como se poucas e limitadas fossem as características que definem 

o espaço nordestino, que por sua vez, “determina” o tipo de sujeito que aí 

vive. Tais referências se tornaram tão predominantes no modo como se narra, 

se diz e se vê o Nordeste que atinge desde a produção cultural televisiva até 

os padrões de estética, a exemplo do que ocorre com a caatinga, um bioma 

único no planeta, com uma biodeiversidade imensurável e uma capacidade 

elástica e admirável de se adptar a baixa umidade para sobreviver, mas que é 

constamente descrita como feia, rústica, doente e infértil, sendo oposta a 

vegetação de outras áreas do país, consideradas bonitas pelo verde que 

ostentam em maior abundância.   

Albuquerque Júnior também destaca que a “diferenciação progressiva 

entre o Norte e o Sul do país já era tema de diferentes discursos, desde o 

final do século XIX” (2009, p. 70). O autor enfatiza ainda que os primeiros 
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movimentos migratórios foram fundamentais para a reordenação das 

espacialidades do país. 

  

Áreas que praticamente se desconheciam e populações que pouco 
contactavam, embora compusessem o mesmo país, iniciam um 
contato e um conhecimento mais apurado. É nesse momento que 
muitos dos estereótipos que marcam os diferentes espaços e 
populações do país se gestaram (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 
71). 

 
 

Desse modo, Albuquerque Júnior chama a atenção para mudanças na 

história recente do país e para os contatos maiores que se deram entre os 

brasileiros, mas também para as estratégias de esteriotipização às quais os 

nordestinos foram alvo (2009, p. 30). Essas estratégias são assertivas, lidam 

com o repetitivo, são elaboradas com base em uma fala arrogante, uma 

linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e 

autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas 

palavras. 

Nesse sentido, Albuquerque Júnior (2009, p. 30) afirma que: 

 
O esteriótipo é um olhar e uma fala produtiva, ele tem uma dimensão 
concreta, porque, além de lançar mão de matérias e formas de 
expressão do sublunar, ele se materializa ao ser subjetivado por quem 
é estereotipado, ao criar uma realidade para o que toma como objeto. 

 
 

Sendo assim, são os próprios nordestinos, através de um complexo 

processo de subjetivação dos esteriótipos que passam a se perceberem como 

marginalizados, como derrotados, como a escória do país. “Ora, não existe 

esta exterioridade às relações de poder que nos circulam no país, porque nós 

também estamos no poder, por isso devemos suspeitar que somos agentes 

de nossa própria discriminação, opressão ou exploração. Elas não são 

impostas de fora, elas passam por nós” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 

31).  

Podemos refletir que não são somente outros grupos que nos colocam 

como “pobres” e “miseráveis”, mas esse discurso engloba uma série de 

interesses e investidas que, circunstaciamente, fazem com que tais 
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“verdades” sobre a região e os indivíduos sejam tomadas como 

inquestionáveis, naturais e ahistóricas pelos nordestinos. Com base nessa 

compreensão de que os próprios sujeitos marginalizados configuram a 

identidade que os esteriotipa, ou seja, eles são produto e produtores de si, 

chegamos a seguinte problemática ao cruzar bibliografia e nossas fontes: 

como a pagina Bode Gaiato se conecta com esses estereótipos?   

A página “Bode gaiato” foi criada em janeiro de 2013, segundo o autor 

da página seu intuito não era fama ou reconhecimento, sua ideia era criar algo 

“engraçado” e divertido, tomando por base personagens, nomes e adjetivos 

que remetessem ao humor da região Nordeste. 

Os memes veiculados nessa página ultrapassaram as expectativas do 

produtor da Bode Gaito e ganharam projeção nacional. Mas o humor é apenas 

uma pequena parcela das infinitas possibilidades que estas imagens 

representam. Os memes da página Bode Gaiato nos permitem pensar como 

essa identidade Nordestina é reclicada, manipulada e utilizada nas postagens. 

A autora Kathryn Woodward também vai enfatizar que a identidade possui 

certos significantes, ou seja, objetos que automaticamente existirá uma 

identificação entre eles e o seu dono.  

Um detalhe relevante que merece ser problematizado é o modo através 

do qual os personagens dos memes se comunicam: utilizando expressões e 

palavras que são tidas como exclusivas e generalizadas no cotidiano do homem 

do Nordeste. Sobre o aspecto da fala nos lembra Albuquerque Júnior (2009, 

p. 33) que essa região “nasce onde se encontram poder e linguagem, onde se 

dá a produção imagética e textual da espacialização das relações de poder”.  

As características regionais da fala são, nesse sentido, muito 

exploradas nos memes, especialmente fazendo uso da irreverência. Ou seja, o 

modo como os nordestinos falam é, antes de tudo, tido como engraçado. Os 

memes recriam o discurso de que se pode rir da maneira como um 

determinado tipo de brasileiro se comunica. O que entra em jogo não é a 

capacidade comunicativa do sujeito, suas condições para se fazer 

compreendido e de manter um diálogo coerente e coeso, mas o verniz que 
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cobre tudo isso: a graça e o humor. Ou seja, ao ouvir o homem do Nordeste, 

primeiro seu interlocutor deve rir, depois pode dar atenção ao conteúdo da 

fala. O emissor da mensagem, por sua vez, deve esperar até que o riso se 

encerre para que o diálogo possa se dar.  

A seguir percebemos um diálogo entre Junin e sua mãe: 

Figura 2: Ameaças de Dona Zefa 

 
Fonte:Instragram do Bode Gaiato. 

 

A imagem acima retrata um diálogo entre Junin e sua mãe, Zefa, algo 

importante a se destacar é que o autor da página tinha o principal intuito de 

destacar o humor, realizando uma conexão também com sua vida cotidiana. O 

personagem Junin é um dos mais famosos da página, ele o típico menino 

“travesso e levado”, que sempre têm uma resposta pronta e engraçada para 

a mãe, mas acaba indo “dormir de couro quente”, um dos bordões mais 

presentes nos memes da página.  

O referido meme reforça o modo “engraçado” com que a família ‘Gaiato’, 

uma “família tipicamente nordestina” se comunica: com dificuldades de 

pronunciar todas as letras que compõem as palavras [Júnio], aglutinação dos 

verbos da oração com supressão e prejuízo de partes de cada um [Estás + 

indo: Tais] e de advérbio e verbo [Não + é: Noé]. O meme também sublinha uso 

de expressões regionalistas, como “couro quente”, para se referir ao fato da 

criança ter sido submetida a castigo corporal por sua resposta inadequada à 
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mãe. Além de demonstrar como as crianças são tratadas de um modo assaz 

violento na região, indo dormir com sequelas dessa mesma postura, o autor 

do meme considera que a expressão “couro quente” é conhecida em toda a 

região ou entendida do mesmo modo em seu amplo território, desconsiderando 

assim adaptações de expressões e mesmo a possibilidade delas serem usadas 

em algumas localidades e em outras não.    

Outras expressões que dinamizam e remetem ao Nordeste são 

expostas nos memes da página, tais como: “Armaria, nam”, “Ôh homi”, “Vixe 

Maria”, etc. Essas expressões atribuiriam uma identidade cultural específica 

à região.  

Segundo Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva, a noção de 

Identidade não é nova nas ciências humanas, ela já era bem conhecida no 

campo da Psicologia e da Antropologia, porém, para os historiadores, esta é 

uma preocupação relativamente recente, e é desenvolvida principalmente por 

aqueles que trabalham com interdisciplinaridade. 

 
Esse conceito tem atingido relevância tal para a compreensão do 
mundo de hoje que alcançou já as salas de aula, o que é visível, por 
exemplo, na inquietação dos educadores em promover a 
conscientização sobre a diversidade cultural brasileira: o 
conhecimento dessa diversidade passa pela definição das identidades 
étnicas, regionais, entre outras (SILVA; SILVA, 2005, p. 202). 

 
 

Ainda segundo estes autores, a noção de Identidade se tornou um dos 

conceitos mais importantes de nossa época. 

Para além do conceito de identidade social, pensado por Roberto 

DaMatta, é necessário discutirmos a noção de identidade cultural que, 

segundo Kalina Silva e Maciel Silva (2009, p. 204) “é uma construção 

histórica: ela não existe sozinha, nem de forma absoluta, e é sempre 

construída em comparação com outras identidades, pois sempre nos 

identificamos como o que somos para nos distinguir de outras pessoas”.  

No mesmo sentido apontado por Silva e Silva, Kathryn Woodward 

destaca que “a identidade é marcada pela diferença” e sublinha que “essa 

marcação da diferença não deixa de ter seus problemas” (WOODWARD, 2012, 
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p. 8), enfatizando que a diferença entre dois grupos envolve a negação 

similaridades entre os mesmos e, por vezes, a negação é desenvolvida de um 

modo a negativizar o outro no espelho da alteridade. 

Tentando operacionalizar o conceito de identidade em nossa reflexão 

sobre a definição de um sujeito nordestino ideal nos memes da página Bode 

Gaiato podemos tomar como exemplo uma publicação realizada no dia 8 de 

outubro de 2018, dia em que é comemorado o “Dia do Nordestino134”. 

 

Figura 3: Dia do Nordestino 

  
Fonte: Instagram do Bode Gaiato. 

 

O meme acima, portanto, destaca as falas dos personagens Ciço, Zefa 

e Junin e compõem um pequeno poema no qual são abordados temas como 

orgulho, respeito e educação contra o preconceito. A postagem, publicizada 

em um dia comemorativo, destaca que os nordestinos pagam o ódio, a 

ignorância e o preconceito com hospitalidade.  

                                                           
134 No dia 8 de outubro é comemorado o “Dia do Nordestino”. Tal data comemorativa foi criada 
no ano de 2009 na cidade de São Paulo, em homenagem ao centenário do nascimento de 
Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como “Patativa do Assarê” um poeta popular 
cearense. No Estado Paulista, onde existe a maior população nordestina do país, fora do 
Nordeste à data virou a Lei 14. 952/2009, criada pelo vereador Francisco das Chagas (PT). 
O intuito da Lei é celebrar as raízes e tradições culturais dos nordestinos, além de relembrar 
a vida do poeta cearense. Disponível em: 
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2014/10/dia-dos-nordestinos-e-
comemorado-neste-8-de-outubro.html. Acesso em 24 de fevereiro de 2019. 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2014/10/dia-dos-nordestinos-e-comemorado-neste-8-de-outubro.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2014/10/dia-dos-nordestinos-e-comemorado-neste-8-de-outubro.html
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Palavras como “mermo”, “num”, “cába”, “tô” e “avôa” são algumas das 

que são apontadas como comuns na região. A fala dos personagens destaca 

a maneira particular do falar regional.   

Ao destacar a linguagem, o sotaque, adicionar aos personagens 

acessórios “típicos” do Nordeste, como o chapéu do cangaceiro Lampião, o 

autor tenta gerar uma positivização de sua identidade, partindo de uma 

suposta realidade e do cotidiano dos mesmos personagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os memes apresentados neste trabalho apontam para um esforço de 

positivação das representações da região Nordeste, mas também para às 

estratégias já desgastadas e empregadas com esse objetivo. Esse esforço de 

demonstrar as particularidades e relevância de determinados grupos de 

sujeitos, devidamente regionalizados, cuja importância deve ser reconhecida 

no conjunto da nação, remete à reflexão desenvolvida por Albuquerque Júnior. 

Segundo esse autor o regionalismo é visto como um elemento de nacionalidade 

brasileira, cada região do país passou, a partir de conjunturas específicas, a 

ser identificada por suas próprias histórias. “As regiões, no Brasil, se 

definiriam, então por histórias diferentes, grupos espirituais típicos; com 

usos, heróis e tradições convergentes” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 

89). 

Pode-se dizer, portanto, que a busca por uma identidade regional do 

Nordeste é algo recente, tramada a partir da tentativa de costurar memórias, 

inventar tradições, encontrar uma origem que religa os homens do presente 

a um passado. De um modo cômico e humorístico essas são as mesmas 

estratégias que a página Bode Gaiato tenta (re)atualizar.   
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VEREDAS INTRODUTÓRIAS 

 

Para a referente pesquisa, foi observado como recorte espacial a cidade 

de Jardim do Seridó, localizada no interior do Rio Grande do Norte. Uma cidade 

particularmente pequena, com um município que tem população estimada de 

12.395 pessoas135. Através de uma caminhada pela cidade, tomou-se como 

ponto de partida o objeto de estudo: cemitério público de Jardim do Seridó. A 

partir deste espaço, foi possível observar várias casas ao seu redor, uma 

praça popularmente conhecida como Praça da Saudade, alguns bares, 

academia, supermercado e alguns outros prédios comerciais. 

Buscou-se pensar o espaço através de uma perspectiva histórica, 

visando o cemitério público da referida cidade, enquanto lugar de memória e 

cultura material. Percebe-lo como objeto histórico é refletir a partir de 

experiências através do tempo, responsáveis por ligar as pessoas ao espaço. 

O período analisado parte da segunda metade do século XX, tendo em vista 

que de 1958 a 1963 houve a primeira reforma do cemitério, na qual teve sua 

parte interna ampliada no mandato do então Prefeito Joaquim Alves da Silva 

e, posteriormente, sendo estendida a parte mais baixa do cemitério, no 

mandato da Prefeita Maria José Lira Medeiros. A ultima benção litúrgica se 

                                                           
135 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/jardim-do-serido/panorama. Acesso em: 25/02/2019. 
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deu em 02 de novembro de 1990. Essas informações são descritas entrada 

do cemitério, onde há uma placa. 

Foi tomada como ponto de partida a observação do cemitério, levando 

em consideração, primeiramente, a cultura material que o compõe, através 

das formas, estilos, objetos, materiais e representações que se formam no 

seu interior, presentes nos lugares de sepultamento. Esses objetos puderam 

ser observados como parte da relação sentimental que liga os vivos aos 

mortos. A partir daí, buscou-se analisar o cemitério com a cidade. 

Para se ter uma interpretação das fontes foi necessário um 

conhecimento prévio a respeito do objeto e do tempo que levou à sua 

construção, por esse motivo, a bibliografia analisada nesta pesquisa faz uma 

explanação sobre ritos de morte, discursos higienistas, o tempo da 

modernidade a percepção da construção do cemitério para compreendê-lo 

enquanto lugar cultural. Compreender o que levou à construção dos 

cemitérios tornou-se possível quando houve conhecimento a respeito de 

doenças que levaram à morte um considerável número da população, chegando 

aos líderes que estavam no governo a decidirem tomar soluções a respeito do 

acontecido, sendo um dos principais motivos relacionados à sua construção. 

Foi necessário entender o que levou à construção do cemitério para relacioná-

la às mudanças no ritos fúnebres, resultando nas mudanças que tiveram o 

lugar de sepultamento.  

Na França do século XX, pesquisadores como Michel Vovelle, Pierre 

Chaunu, Edgar Morin e Philippe Ariès foram responsáveis por escrever a 

respeito da morte e seus ritos fúnebres, assim como o comportamento que 

as pessoas tinham em relação à preparação desta. Em especial, foi utilizada, 

na presente pesquisa, a obra O homem diante da morte do historiador francês 

Philipe Ariès, por ser referência nos estudos a respeito de como se 

comportavam diante da morte, levando em consideração os ritos fúnebres, as 

sepulturas e os enterramentos. 
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No Brasil, uma referência nos estudos que tratam sobre morte e 

morrer, assim como a construção dos cemitérios, é João José Reis136, no qual 

descreveu a morte, sobretudo na Bahia, de forma a pensá-la como um fator 

social, como veremos adiante. É necessário citar que desde o ano de 2004 foi 

formada a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC), sendo uma 

entidade sem fins lucrativos, fundada através de encontros que se deram 

entre estudiosos ligados à temática da morte e como esse assunto levou à 

construção de cemitérios pelo Brasil. Desde então, a entidade reúne 

pesquisadores relacionados aos mais diversos assuntos ligados aos 

cemitérios, de diversas partes do Brasil, e manifestações da morte e morrer, 

dentre eles, Alcineia Rodrigues dos Santos e Lourival Andrade Júnior.  

Philippe Ariès e João José Reis foram utilizados para entender como se 

deram os ritos fúnebres na Europa, Brasil e como influenciaram a população 

de Jardim do Seridó, pois foi notório que as relações culturais nela existentes 

estão ligadas desde o período que compreende o século XVIII, quando se deram 

os primeiros contatos com os europeus e, sobretudo, o Cristianismo. Esses 

fatores culturais são repositórios acumulados de tempos que persiste no 

imaginário e na ação recorrente de muitos cidadãos. 137 

Notadamente, parte dessas ações são frutos dos contatos de período 

colonial e da religião católica, uma vez que os primeiros contatos europeus, 

advindos da colonização da América, adentraram o sertão e um misto de 

culturas foi instalado na região por volta dos séculos XVII, XVIII e XIX. Com o 

aumento das povoações, as representações e crenças europeias, unidas à 

cultura cristã, africana e nativa, desenharam os traços do povo sertanejo. 138  

No Rio Grande do Norte, como foi citado, os estudos sobre a morte e 

seus rituais estão presentes nos trabalhos de Alcineia Rodrigues dos Santos, 

sobretudo na sua tese de doutorado, que foram utilizados aqui para um 

                                                           
136 A obra aqui citada é A morte é uma festa, publicada inicialmente em 1991. Os estudos de 
João José Reis têm reconhecimento nacional e internacional por ser um dos pioneiros a 
publicar um estudo a respeito de uma questão estrutural entre senhores e escravos, 
mostrando, através dos ritos de morte como se dava esse cotidiano. 
137 REIS, 1991. 
138 MACÊDO, 2012. 



 
203 

 

entendimento sobre o que aconteciam nos século XIX. Os mesmos serão 

citados rapidamente, pois os recortes temporais o qual designam as fontes 

aqui estudadas se tratam do período dos discursos médicos e higienistas de 

fins do século XIX e do século XX, sendo este ultimo o foco principal.  

Alcineia Rodrigues dos Santos, desde sua graduação até o doutorado 

pesquisou sobre morte e morrer. Suas pesquisas servem de fontes 

bibliográficas para trabalhar o assunto proposto, pois a autora abordou a 

cultura fúnebre no Seridó tendo como recortes temporais os séculos XVII, 

XVIII, XIX e XX. 

Como citado acima, outro historiador que, teve seus trabalhos 

referência para a presente pesquisa, foi Lourival Andrade Júnior, pesquisador 

e professor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Andrade Júnior, 

assim como Alcineia Santos atualmente fazem parte da ABEC, tendo seus 

trabalhos vinculados à associação. O historiador é conhecido por suas 

pesquisas serem voltadas para o campo da cultura popular estudando, 

sobretudo, milagreiros e sua relação nos espaços cemiteriais. Ambos 

serviram de alicerce para entender como são as relações das pessoas com o 

espaço cemiterial enquanto lugar de memória. 

A tese de Alcineia Santos trouxe à tona pensar a respeito de como 

eram tratadas as doenças do século XIX, sobretudo o cólera, sendo 

necessária a leitura do Relatório apresentado à Assembléia Legislativa 

Provincial do Rio Grande do Norte, do ano de 1856. Foi escolhido esse ano 

para analisar, pois, como relatou Alcineia Santos, citando Rosinéia Silva, este 

foi o ano em que os surtos de cólera tomaram dimensão na província do Rio 

Grande do Norte, em decorrência da falta de higiene pública, aliados à 

“ignorância”, à falta de recursos e à “ausência de uma medicina preventiva”. 

139 

Acha-se necessário uma observação a respeito da descrição acima: os 

casos sobre as doenças e má higiene pública eram fatores recorrentes, tanto 

no Brasil quando em outros países, principalmente da Europa. Dizer que isso 

                                                           
139 SILVA apud SANTOS, 2011. 
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acontecia por “ignorância” e “ausência de uma medicina preventiva” é o 

mesmo que olhar para o passado com os olhos de hoje, pois tratava-se de 

hábitos que não condiziam com a atualidade. 

Para a Villa do Acari, o qual Jardim do Seridó fazia parte enquanto 

Povoação de Conceição do Azevedo140, no ano de 1856, foram doadas “8 

Barricas de bolacha. 9 Saccos de arroz. 6 Peças de baeta. 5 Carteiras 

homeopathicas. 5 Vidros de camphora. 4 Carteiras homeopathicas. 4 

Folhêtos sobre o tratamento do cholera”.141 Como se pode notar, através da 

presente descrição de parte das doações que eram feitas, dentre os 

componentes está as “Carteiras homeopathicas”, que diziam respeito ao 

tratamento homeopático em vigor no século XIX. 

No período do cólera, presente no século XIX, sobretudo, não eram só 

os tratamentos homeopáticos que faziam parte de um recurso de controle da 

doença. A reeducação da população também se encontrava em vigor, como foi 

notado na descrição de distribuição de folhetos sobre o tratamento do cólera, 

supracitados. Como grande parte da população era analfabeta, esses folhetos 

eram em menor número, distribuídos entre os líderes locais (políticos e 

religiosos), responsáveis por expandirem os conhecimentos sobre as doenças. 

Esses cuidados eram pensados e desenvolvidos entre a população, fator que 

ajudava na prevenção e controle das doenças.  

Devido o desenvolvimento e contágio dessas doenças, o lugar de 

enterramento142, que a princípio era feito nas capelas e igrejas das fazendas 

e vilas. A partir do século XIX, no Brasil, os enterramentos em capelas e 

igrejas começaram a ser discutidos como risco para a saúde pública da região. 

Esses enterramentos tinham um peso significativo que, como escreveu Reis, 

“ser enterrado na Igreja era também uma forma de não romper totalmente 

com o mundo dos vivos, inclusive para que estes, em suas orações, não 

                                                           
140 Sendo desmembrada apenas em 1º de setembro de 1858. 
141 PASSOS, 1856, p. 5. 
142 SANTOS, 2011. 
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esquecessem os que haviam partido. Os mortos se instalavam nos mesmos 

templos que tinham frequentado ao longo da vida”. 143 

A capela também servia como espaço para reuniões que diziam respeito 

à questões de ordem pública, como pudemos observar no livro 1 – 

“Qualificação dos Votantes do Município”144 . Por questões de saúde, havia a 

necessidade de afastamento quanto à localização dos cemitérios. Eles 

deveriam ficar distantes e abaixo do nível da cidade para que não fosse 

recorrente o contato entre a população e os miasmas, que poderiam infectar 

o ar. 145 

Foi notório, através dos discursos dos presidentes de província, a partir 

de 1854, que as construções de cemitérios no Rio Grande do Norte, 

sobretudo no sertão, foram assuntos debatidos diversas vezes, pois levou 

tempo para a sua realização, uma vez que era necessário arrecadar um valor 

considerável, levando em consideração que 

 

O cemitério acarréia comsigo outras despezas, taes como as que 
devem ser feitas com um administrador, a cujos cuidados esteja 
entregue o edifício, a escripturação e o desempenho de outras 
obrigações de importância, principalmente durante a epidemia, em que 
se encaravam diariamente muitos cadáveres; pélo que foi forçado a 
crear este emprego, e marquei-lhe o ordenado de quarenta mil réis 
mensaes, por ser de natureza, cujo exercicio, exigindo na pessôa que 
o tem de occupar, certas habilitações, He repugnante, principalmente 
no tempo da epidemia em que todos procuravam apartar-se de focos 
de infecção. 146 

 

O cemitério de Jardim do Seridó foi construído em terreno doado à 

Paróquia por Antônio de Azevedo Maia e sua esposa Úrsula Leite de Oliveira. 

Antônio Maia, juntamente com parte da população civil e religiosa, foi 

responsável pela construção do cemitério. A bênção litúrgica do cemitério 

aconteceu em 12 de março de 1858, com o Vigário Visitador Francisco 

Justino Pereira de Brito, como está escrito da seguinte forma no Livro de 

Tombo Nº 1, que se encontra na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição: 

                                                           
143 REIS, 1991, p.171. 
144 1856-1866. 
145 ARIES, 2014; REIS, 1991; SANTOS, 2012. 
146 PASSOS, 1856, p. 16. 
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O cemitério desta Povoação foi construido as esperanças do Pôvo da 
Freguesia, pelo qual promovi subscrissão para este fim e pertence á 
Fabrica da Matriz, por ter sido a mente dos subscritores. Foi elle 
bento sobremente (?) por mim aos 12 de Março do presente anno com 
a assistencia de seis sacerdotes, e de inumero pôvo. Doque para 
constar faço esta Nota, em que me agsigno. Conceição do Azevêdo – 
15 de abril de 1858. O Vigrº Visiº – Francisco Justino Pereira de Brito. 
147 

 

Dessa forma, nota-se que a presença da população foi um fator 

importante para a construção do cemitério. Essa descrição faz pensar a 

respeito da participação da Igreja, através do Vigário Visitador Francisco 

Justino Pereira de Brito, que ficou sendo responsável pela administração 

entre os anos de 1856 a 1871. A influencia do Vigário Francisco Justino sobre 

a população pode ser observada por interesses políticos também, uma vez 

que o mesmo “foi deputado estadual no período Imperial de 1860 a 1861 e de 

1868 a 11869”. 148 

Diferente de costumes que prevaleciam entre vigários e padres no 

século XIX, podendo, por escolha, ser enterrado nas igrejas ou capelas, o 

mesmo deixou por escrito o seu pedido, através do testamento, para ser 

sepultado no cemitério, da seguinte forma: 

 

Não tenho a mais ligeira intenção de mudar a minha residência desta 
Freguesia, onde espero morrer, e ser sepultado em uma das 
Catacumbas proximas a Capella do Cemiterio, com acompanhamento 
das Irmandades, da Padroeira, do Santissimo, e das Almas das quaes 
sou, desde muito, Thezoreiro. 149 

 

É necessária a observação de que o Vigário Francisco Justino foi o 

primeiro vigário do Povoado, nascido em 1819 e chegando a óbito no dia 8 de 

novembro de 1871. Foi um homem consagrado e respeitado pela população, 

sendo o único vigário do povoado com sua história popularmente conhecida até 

os dias de hoje por existir fotografias sua em prédios públicos. 

                                                           
147 BRITO, 1858, s/p. 
148 AZEVEDO, 1988, p. 33. 
149 BRITO, 1871, p. 29. 
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As mudanças de hábitos recorrentes no século XX, em Jardim do 

Seridó, como observou Diego Gois (2012), são heranças do século XIX, que 

tomavam a Europa com uma ideia de modernidade, sendo “a partir de 1917, 

a cidade de Jardim do Seridó moldada através da construção de diversas 

ações e equipamentos, alterando profundamente os espaços citadinos e o 

cotidiano da população”150 

Essas alterações ocorreram no centro da cidade, onde teve a 

reestruturação e construção dos prédios públicos, vias, ruas, calçadas, 

coletas de lixo, etc. O cemitério, até onde mostraram os registros analisados, 

não teve mudanças. Sua mudança se deu primeiramente, no período de 1958 

a 1963, como foi citado acima. Essa questão suscitou à indagação a respeito 

do espaço em que se encontra o cemitério, sendo distante da cidade, 

possivelmente não estava incluso às principais ideias de urbanização da 

cidade.  

O século XIX era o período da modernidade, que ocorria fortemente na 

Europa e chegou a Jardim do Seridó no início do século XX, onde o então 

prefeito municipal Heráclio Pires Fernandes anteriormente a seu mandato 

teve contato com esses ideais quando estudou farmácia, em Recife. 151 

Na Europa, a modernidade pode ser apresentada como um mito visto 

com o intuito de persuadir àqueles que acreditavam na transformação 

inaugural. Os feitos e as construções de ideias são desígnios e heranças de 

outros tempos que se sobrepõem ao novo, e que, de alguma forma, são 

expostos em novas superfícies. A modernidade, por isso mesmo, pode ser 

percebida como uma construção das configurações políticas, econômicas e 

sociais. Uma destruição criativa que assinalam momentos decisivos de novos 

acontecimentos. 152 

Nas capitais do Brasil, esses projetos relacionados à mudança, advindos 

da Europa, ocorreram na segunda metade do século XIX, quando houve o que 

era chamado de projetos higienistas e urbanistas. Esses projetos diziam 

                                                           
150 GOIS, 2012, p. 16. 
151 Id., Ibid., p. 18. 
152 HARVEY, 2015. 
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respeito ao cuidado com o corpo, pois eram métodos de lidar com doenças 

que assolavam na época, no entanto, que não era muito discutido, pois 

segundo André Motta, 

 

A partir da segunda metade do século XIX, pelo cuidado individual e 
coletivo de uma sociedade consumida pelas doenças e epidemias que 
avançavam por todos os pontos onde o capitalismo fincava suas 
fundações. Se as epidemias sempre existiam na história da 
humanidade, esse foi um momento ímpar para tais fenômenos. 153 

 

Com o passar do tempo, os rituais ligados à morte foram sendo 

mudados, pois os locais de enterramento eram destinados ao cemitério e não 

mais às igrejas. Dessa forma, foi possível a projeção de túmulos e lápides, 

pensando na relação do vivo com o morto. É necessário ressalvar que essas 

mudanças não foram aceitas passivamente desde o começo, sobretudo pela 

Igreja, pois havia a disputa de espaços de poder, que consistia em 

 

De um lado, a Igreja que se romanizava e, de outro, instituições laicas 
que tinham a responsabilidade de construir o catolicismo no Brasil, 
mas que adquiriram poder e alteraram alguns ritos em nome da 
aproximação das realidades vividas por seus integrantes. Neste 
embate, a Igreja aliada ao Estado conseguiu vencer com o 
enfraquecimento das Irmandades, Confrarias e Ordens Terceiras. 154 

 

 Essas questões fazem refletir a respeito da relação que o cemitério tem 

com a cidade e sua composição tomando como proposta entender como os 

espaços sociais e culturais iam se inscrevendo através do tempo. Pensar o 

espaço é o mesmo que refletir a respeito do tempo e sujeitos que o compõe. 

As colocações que virão a seguir partiram de observações do cemitério em 

conjunto com obras que buscam problematizar o espaço. 

 Para discutir essa relação entre o cemitério e a cidade, foi pensado no 

mesmo como lugar, utilizando os conceitos abordados pelo geógrafo Yi-Fu 

Tuan que diferencia lugar e espaço através da experiência. Dessa forma, a 

experiência é ligada ao tempo e ao valor sentimental entre esses dois 

conceitos, sendo ela 

                                                           
153 MOTA, 2005, p. 20 
154 ANDRADE JÚNIOR, 2011, p. 5. 
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Constituída de sentimento e pensamento. O sentimento humano não 
é uma sucessão de sensações distintas; mais precisamente, a 
memória e a intuição são capazes de produzir impactos sensoriais no 
cambiante fluxo da experiência, de modo que poderíamos falar de uma 
vida do sentimento como falamos de uma vida do pensamento. 155 
 

 A partir disso, torna-se possível entender como as pessoas 

experienciam determinados espaços e como tomam para si os valores que 

atribuem a eles. Lugar é o sentido de território, de identidade, proximidade 

com o ser, é intimidade e envolvimento. As pessoas atribuem significados e 

organizam o espaço e o lugar à sua maneira, no qual um conjunto de 

comportamentos semelhantes refletidos no espaço é observado como fatores 

culturais, desenvolvidos por pessoas de uma região que influencia 

intensamente o comportamento e os valores humanos. 

 Levando em consideração o conceito de experiência de Tuan (2013), foi 

possível entender como se formam as particularidades culturais de uma 

região, de um bairro, de uma família, tendo em vista seus valores, de acordo 

com as necessidades de seus agentes. 

Por meio da experiência, as pessoas imprimem no lugar da morte os 

seus sentimentos, percepções, valores, memórias, tomando-o de modo 

íntimo. Trata-se de uma característica própria. Se levar em conta todo o 

resto do espaço cemiterial, não haverá ligação sentimental tanto quanto 

existe no lugar que o ente querido foi enterrado. Por meio disto, entende-se 

o cemitério enquanto lugar de memória, das experiências de seus agentes que 

nele reproduzem suas particularidades culturais levando em consideração a 

família, grupo, bairro e até mesmo uma cidade, pois trata-se da relação que o 

vivo tem com o lugar para recordar a pessoa que morreu. 

 

 

 

 

                                                           
155 TUAN, 2013, p. 19. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou pensar o cemitério de Jardim do Seridó 

tendo em vista sua relação com a margem da cidade, pensando como o 

cemitério, enquanto lugar de cultura material e memória, é entendido através 

das pessoas que o edificou. Seu núcleo é relacionado a uma construção 

história, onde crenças, saberes imaginários, comportamentos e condutas 

fazem parte da religião adquirida pelos habitantes locais, visando uma forma 

de se comportar através de táticas. Ter conhecimento da cultura material 

presente no cemitério é importante para uma análise a respeito das questões 

religiosas e políticas, responsáveis por um modo de fazer da população, 

através das ações dos sujeitos diante da morte e o que poderia vir depois 

dela. 

A partir do que foi analisado, pretendeu-se discutir o cemitério como 

espaço e lugar com a finalidade de entender suas dimensões culturais e 

relações de produção indo de encontro com as formas dos sujeitos que os 

levaram a construir participativamente a urbanização da cidade de Jardim do 

Seridó. Compreender além do que está posto é o mesmo que perceber aquilo 

que se esconde por trás dos panos de um espetáculo. A cultura material, em 

conjunto com a produção dos acontecimentos sociais, faz com que torne 

possível pensar o conjunto de uma produção do espaço historicamente 

construído.  

Não havendo a separação tempo-espaço, de forma geral, sobre o viés 

do não dito, o sentido da produção, do desvio, das forças, das (re)apropriações 

e (re)significações da cultura, a referente pesquisa é tomada como um 

pontapé inicial para uma análise que propõe pensar a cidade a partir do 

cemitério. Dessa forma, apresentamos nessas poucas linhas, um estudo que 

ainda encontra-se em análise, no entanto, e através do que foi aqui exposto, 

pode-se tomar como reflexão o lugar dos mortos na cidade dos vivos. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

 A Wicca é considerada uma religião no mundo contemporâneo. Por 

demandar iniciação e rituais para seu ingresso é entendida como iniciática, 

sacerdotal, politeísta, ecológica e envolta aos fazeres e práticas consideradas 

como magia, a manipulação de energias e um tipo de religação humana com a 

natureza. Os praticantes da Wicca podem ser denominados tanto como 

bruxas (os), wiccanianas (os), wiccanas (os) ou wiccans, além de neopagãos 

Entretanto, nem toda(o) bruxa(o) ou neopagão é wiccaniano. Mas todo 

wiccaniano sempre será um bruxo e um neopagão. “A Wicca como religião se 

baseia no folclore, espiritualidade e sabedoria popular da Europa antiga e por 

esse motivo Wiccanianos chamam a si mesmos de Bruxos e Bruxas.” (PRIETO, 

2009, P.14). Alguns alegam ser uma antiga religião, com origens nos tempos 

antigos da Europa, porém outros a compreendem como uma religião fruto do 

tempo de Gerald Gardner, que a fundou na Inglaterra em meados do século 

XX.  

Os wiccanianos cultuam um deus cornífero e uma deusa tríplice. É uma 

religião em que se comemoram os ciclos sazonais da natureza, chamados de 

sabás e esbás. Além disso, seus praticantes são submetidos a duas leis: o 

dogma principal; um código moral e doutrina com o seguinte lema: “Faça o que 

desejar sem a ninguém prejudicar”. Também há a Lei tripla, uma lei kármica, 

pois para os wiccanianos - tudo que for feito seja positivo ou negativo - voltará 

para seu praticante três vezes.  

Ainda se sabe que a Wicca é uma religião com várias tradições 

(caminhos), que são sistemas específicos e estruturados. Cada tradição 

segue seu padrão de rituais e cria suas próprias éticas e conceitos.  
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Este artigo tem o objetivo de analisar as relações espaciais presentes 

no festival de Samhain, uma celebração que ocorre para demarcar o começo 

do inverno e também é conhecido como o Ano Novo Bruxo. Neste festival é 

celebrada a morte, os ancestrais, o fim dos ciclos e tem suas origens no 

antigo ano novo celta. Os praticantes da Wicca acreditam que existe um véu 

que separa o mundo terreno e espiritual, aberto nesta noite do ano permitindo 

a passagem das almas pela terra para visitarem seus familiares, levando os 

wiccanos a imaginarem um lugar mítico e espiritual que está além do que pode 

ser enxergado no mundo físico. Dessa forma, na tentativa de compreender 

esse conjunto de crenças relacionadas a esse festival sazonal, partiremos de 

um estudo voltado à discussão de conceitos como espaço mítico, cratofania 

e hierofania em torno da espacialização sagrada desse festival.  

Esses espaços também são construídos através da separação entre 

mundos que o bruxo se posiciona: terreno, mágico, elemental, divino e 

espiritual, onde o praticante consegue transitar entre eles através de 

experiências ritualísticas, do transe, da meditação, de projeções astrais, 

dentre outras maneiras de acessá-los. Outra espacialidade wiccaniana é a 

natureza, pois a Terra é divinizada, representada como um lugar sagrado e 

seus mares, bosques, florestas, montanhas, rios, árvores, são as moradas 

dos deuses e de entidades mágicas e elementais que neles 

habitam.                                                

A metodologia para este artigo consiste na pesquisa bibliográfica sobre 

a Wicca e os espaços, analisando as relações entre essa celebração da Roda 

do Ano wiccana e os espaços sagrados. Foi feita a seleção de alguns livros 

clássicos da Wicca para serem usados como fonte. Estes livros selecionados 

foram fundamentais para compreender como o Samhain é um período em que 

as fronteiras espirituais e físicas, e o espaço e o tempo se encontram 

suspensos, permitindo que os seres do Outro Mundo e os Deuses estejam 

presentes no mundo terreno, como acreditam os wiccanos.  

A primeira fonte é o livro Oito Sabás para Bruxas (1999) de autoria do 

casal britânico Janet e Stewart Farrar, que foram iniciados na Tradição 
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Alexandrina da Wicca e lançado em 1983, publicado no Brasil em 1999 pela 

Editora Anúbis. Este é um livro que busca tratar sobre a Wicca como uma 

religião e seus aspectos ritualísticos. Que por mais que seja uma religião com 

diferentes grupos e tradições, nesta obra os autores trazem detalhes dos 

rituais que fazem parte de uma estrutura comum entre algumas tradições da 

Wicca e que devem ser realizados por covens. Também nos fornece 

informações sobre a Roda do Ano e como os oito sabás devem ser feitos e 

também detalhes sobre os rituais de nascimento, casamento e morte. 

A segunda fonte é o livro Wicca para Todos de Claudiney Prieto, 

importante sacerdote wiccano no cenário neopagão do Brasil. É uma obra que 

foi publicada em 2009 e distribuída gratuitamente à Comunidade Pagã. Se 

trata de um livro que não aborda somente o ritual na Wicca, mas também 

possui um conteúdo mais geral e introdutório a religião, trazendo informações 

sobre a História da Wicca, os princípios e crenças, as tradições, quem são os 

Deuses, os ritos de passagem, como se deve criar um altar, a celebração dos 

oito sabás, entre outros aspectos que compõem a obra. 

E, por fim, a terceira fonte é o livro Wicca: Crenças e práticas de Gary 

Cantrell. Foi lançado em 2001 nos Estados Unidos e publicado no Brasil em 

2002, pela editora Madras. Gary Cantrell foi um praticante solitário da Wicca, 

tornando-se um sacerdote e depois um Sumo Sacerdote de um coven wiccano. 

Nesta obra, o autor busca discutir e apresentar as práticas que podem ser 

feitas tanto por um coven como por um bruxo solitário. Diferente da obra 

citada inicialmente dos Farrar (1999) que traz informações mais tradicionais 

dos processos ritualísticos, Cantrell busca trazer justamente rituais que 

podem ser feitos tanto por um coven maior ou menor, ou por um praticante 

solitário. O autor traz diversas informações sobre instrumentos e rituais, 

encantamentos, aspectos mais filosóficos da religião e o que nos interessa é 

o capítulo que ele fala sobre os festivais da Roda do Ano, trazendo dicas de 

como estes podem ser ritualizados e são estruturados.  
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ORIGENS DA WICCA 

   

A Bruxaria Moderna156, ou Wicca, surgiu na contemporaneidade, década 

de 1950, na Inglaterra, fundada pelo funcionário público inglês Gerald 

Brosseau Gardner, que mais tarde veio se tornar o Pai da Bruxaria Moderna. 

Gardner fundamentou as crenças da Wicca nas teorias do antropólogo 

britânico Sir James Frazer, em sua obra O Ramo de Ouro (1983) e da 

egiptóloga inglesa Margaret Murray, através de O Culto das Bruxas na Europa 

Ocidental (2003) e O Deus das Feiticeiras (2002). Gardner, ao encontrar e 

fazer parte de um grupo de bruxas na Inglaterra que intitulava a sua prática 

de “Wica”, cuja origem, segundo as mesmas, se deu no antigo paganismo 

europeu, confirmou, por meio do conhecimento dessas bruxas e de Murray, 

que a bruxaria era uma religião muito antiga e que já estava enraizada na 

história da Europa desde os tempos primitivos. 

No ano de 1949, Gardner publicou uma obra literária sobre feitiçaria 

chamada High Magic’s Aid (1949), originalmente publicada como novela, devido 

à lei contra bruxaria sancionada naquele período e cuja vigência ocorreria até 

começo da década de 1950. Nessa novela, High Magic’s Aid, Gardner 

descreveu alguns rituais antigo, utilizando de estratégia narrativa camuflada 

como sendo ficção. Passados cinco anos, sai o seu primeiro livro sobre a 

Wicca, publicado em 1954, chamado: A Bruxaria Hoje. Nele, Gardner 

apresentou a bruxaria de forma positiva, principalmente após a lei ter sido 

revogada. Além de ser sua obra mais famosa, é neste livro que ele defendeu 

as teorias de Murray sobre a bruxaria ser o resgate de um culto antigo de 

bruxas perseguidas pela Inquisição com suas origens no antigo paganismo 

europeu. Em 1959, Gardner publicou seu último livro O Significado da Bruxaria, 

                                                           
156 A Wicca também pode ser chamada de “Bruxaria Moderna”, por ser uma religião que 
buscou ressignificar o que a Inquisição chamou de bruxaria, segundo o sacerdote wiccano 
brasileiro Flávio Lopes. Disponível em: 
<https://dezmilnomes.wordpress.com/2018/02/14/diferencas-entre-magia-feiticaria-
bruxaria-e-wicca/> Acesso em 20 de Fevereiro de 2019. 
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onde rebateu as críticas feitas ao seu primeiro livro, sobre a veracidade da 

bruxaria.  

A Wicca foi uma tentativa de Gardner querer religar o homem à natureza 

e com as divindades primordiais dos tempos antigos, reconstruindo o 

paganismo europeu a partir do culto à Deusa mãe e a ao Deus das florestas, 

junto às experiências que ele adquiriu no Oriente e as práticas ritualísticas e 

mágicas que aprendeu, tornando a Wicca uma religião neopagã no mundo 

contemporâneo. Além de ter tido importante papel em instituir a bruxaria 

como uma religião. Como bem descreveu o bruxo Scott Cunningham em seu 

livro A Verdade sobre a Bruxaria Moderna (1998), a Wicca não se trata de 

uma magia religiosa ou de uma religião mágica, mas engloba a prática da magia 

e a vê como uma forma de sintonia entre as energias divina, da Terra e 

humana.  

Gardner pode ser considerado como àquele que divulgou inicialmente a 

Bruxaria no século XX através de um novo olhar e ganhou até mesmo a 

atribuição de “pai” da bruxaria moderna. Entretanto, a bruxaria expandiu-se 

pelo mundo e tomou novos caminhos que coincidiram com um momento 

propício para novas espiritualidades e religiões. A partir do cenário 

contracultural americano, a divulgação e o interesse das pessoas se 

multiplicou para novos movimentos espiritualistas que surgiram entre a 

década de 1970 e 1980 como o New Age (Nova Era), o circuito esotérico ou 

neo-esotérico e o Neopaganismo. Essa procura por religiões que tivessem 

uma maior conexão com a natureza, que permitia uma liberdade sexual e 

corporal, enfocadas em religiões de crenças antigas que foram perseguidas e 

criticadas pelo Cristianismo, tornou-se atrativa para os jovens dessas 

décadas (ELIADE, 1979, P. 93).  

  

SAMHAIN DOS CELTAS 

 

O Samhain é uma época que foi celebrada pelos antigos Celtas e 

permanece sendo celebrada no mundo contemporâneo por neopagãos, druidas 
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e wiccanos. É descrito como o Ano Novo Celta e como uma ocasião de 

comunhão com os espíritos dos mortos, possuindo a autorização de vagar 

livremente no mundo dos vivos entre as noites de 31 de Outubro e 01 de 

Novembro. É um festival que demarca o fim do verão e permite a comunicação 

com o mundo espiritual, uma vez que se acredita que neste período do ano o 

véu que separa este mundo e o Outro Mundo estão abertos, permitindo que 

os vivos contatem os espíritos de seus antepassados, recebendo conselhos, 

avisos e seu auxílio (ALBERRO, 2004).  

O período do Samhain foi considerado pelos Celtas como um festival 

perigoso e também o mais prodigioso entre todos do calendário, segundo 

Miranda J. Green em The Celtic World (1995). Não somente eles acreditavam 

no contato com os ancestrais, como também que os deuses agiam livremente 

no mundo terreno nesta noite do ano aprontando truques com os mortais, e 

essa crença levou à criação de diversos mitos de Samhain para os irlandeses, 

como A grande batalha dos deuses da Irlanda, Cath Maige Tuired157 e o Trinox 

Samoni158.  

A partir da literatura irlandesa antiga que se irá encontrar os nomes 

dos quatro grandes festivais sazonais celtas que estavam associados aos 

druidas. São celebrações que marcam o calendário agrícola, além de também 

possuir funções espirituais, ao propiciar poderes divinos para a colheita e se 

ter animais saudáveis durante a passagem das estações, garantindo que as 

pessoas pudessem ter um momento de descanso após o trabalho agrícola. 

Esses quatro grandes festivais sazonais são chamados de Imbolc, Beltane, 

Lughnasadh e Samhain (GREEN, 2013). Samhain é uma palavra que pode 

derivar tanto do irlandês “samrad” como do gaulês “samon”, que significa “fim 

                                                           
157 Cath Maige Tuireadh é a história sobre a batalha entre os Túatha Dé Danann, os deuses 

do antigo paganismo irlandês e seus inimigos, os Fomoire. É preservada em um manuscrito 
do século XVI chamado Harleian, mantido na Biblioteca Britânica (JOHANSEN, 2015). 
158 O Trinox Samoni é a entrada do décimo sétimo dia do mês lunar Samon, que representa 
as três noites de celebração de Samhain e é informado através de uma nota chamada “Trinox 
Samoni Sindiu” no Calendário de Coligny, por ser principalmente um calendário lunar, que divide 
o ano em cinco meses de vinte e nove dias e em setes meses de trinta dias (McCLUSKEY, 
1998). 
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do verão”, fazendo referência ao fim do tempo quente e o começo do inverno. 

Na Irlanda esses festivais celtas foram divididos entre as duas estações 

principais, quentes e frias, sendo subdividida nestes quatro festivais (GREEN, 

2013). 

O Samhain como já mencionado foi considerado uma época perigosa por 

ser um momento que as fronteiras do espaço e do tempo estavam suspensas 

temporariamente, permitindo os espíritos do Outro Mundo vagarem entre os 

vivos, sendo de grande importância a atuação dos druidas para controlar a 

grande energia espiritual que vinha do Outro Mundo. (GREEN, 2013). No 

mundo Cristão, o Papa Gregório I  transformou a celebração do antigo festival 

celta de Samhain, nos países cristãos, como o Dia de Todos os Santos ou Dia 

de Todas as Almas, na véspera de 1 de novembro de 601. No Conselho de 

Oxford em 1222, o All Saints Day (01 de Novembro) e o All Souls’ Day (02 de 

Novembro) foram declaradas como festividades cristãs anuais, se tornando 

durante a Idade Média uma oportunidade de orar pelos familiares e pelos 

amigos que tinham falecido. E no final do medievo, esse feriado cristão dos 

mortos já havia se tornado um festival muito comum e popular na Europa. 

(ALBERRO, 2004). 

 

O SAMHAIN PARA A WICCA 

 

A partir das concepções de Nobert Elias (1998) sobre o tempo, 

entendemos que é através do tempo dos calendários que demonstra como o 

indivíduo pertence a um universo natural, onde se desenvolve a ocorrência de 

diversos processos físicos do mundo natural e que é a partir do calendário, 

que cada indivíduo irá determinar o fluxo dos processos sociais e físicos. Como 

forma de medir o tempo, o sol, a lua e as estrelas foram utilizados como 

instrumentos. Era comum em certas épocas os indivíduos utilizarem a noção 

de “sono” para se referir a noite, de “lua” para se referir a “mês” e de 

“colheita” para se referir a ano.  
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O calendário litúrgico da Wicca se baseia em 21 rituais, oito Sabás e 

treze Esbás159. Os quatro grandes festivais da Wicca são Imbolc, Beltane, 

Lughnasadh e Samhain, como discutido anteriormente. Duarte (2013) afirma 

que esses festivais ficaram popularizados no mundo contemporâneo como 

sabás da Wicca e que no decorrer dos anos 1960 e 1970, outros quatro 

sabás foram acrescentados na ritualística wiccana. Conhecido como sabás 

menores, divulgados através da literatura wiccana a partir de 1980, sendo 

esses: Yule (solstício de Inverno); Litha (solstício de Verão); Ostara (equinócio 

de Primavera) e Mabon (equinócio de Outono). Desta forma, a Roda do Ano 

estabelecida hoje, é formada por Samhain, Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, 

Litha, Lughnasadh e Mabon e são ritos solares dedicados ao Deus, na sua 

trajetória de Morte e Renascimento, como também de Filho à Consorte da 

Deusa.  

Esse calendário foi estabelecido de acordo com as Estações do 

Hemisfério Norte, o que gera uma polêmica entre os praticantes da Wicca 

residentes do Hemisfério Sul, sobre como a Roda do Ano deve ser seguida e 

celebrada. Muitos bruxos que vivem no Hemisfério Sul, precisaram adaptar 

esses festivais de acordo com as influências da natureza do Sul, necessitando 

inverter a roda para estar de acordo com seus solstícios e equinócios. Duarte 

(2013) atenta que embora a Wicca no Brasil tenha buscado seguir a Roda do 

Ano com os festivais nas datas que já estavam estabelecidos nos livros, 

influenciados pelas estações do Hemisfério Norte, no final da década de 1990, 

alguns praticantes da Wicca já levantavam essa discussão, buscando priorizar 

e adequar as datas dos sabás com as Estações do Brasil.  

Ainda se tratando dos oito festivais sazonais wiccanos, Miranda Green 

(2013) ressalta as ligações que existem entre os praticantes da Wicca e os 

Druidas modernos, no qual ambos enfatizam a centralidade da natureza e das 

Estações, além de acreditarem na sacralização da Terra e de todas as coisas 

vivas. As percepções em comum do druidismo e da Wicca ainda são ilustradas 

                                                           
159 “os esbás são rituais conduzidos a cada lua cheia e dedicados ao culto da Deusa”. 
(DUARTE, 2013, p. 180). 
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através da Roda do Ano, por algumas dessas celebrações manterem os 

antigos nomes celtas. 

 

RELAÇÕES ESPACIAIS 

 

Como já foi discutido anteriormente, a Wicca é uma religião que se utiliza 

da veneração a natureza, como algo sagrado e divino. O cientista da religião, 

Dartagnan Abdias Silva (2017), aponta que a Wicca pode ser considerada 

orientada pela natureza, desde os seus ritos religiosos e por suas práticas 

concebidas como mágicas, por seus sabás e esbás. Das ações orientadas 

pelas estações e pela astronomia, além de seus mitos, deuses, crenças e 

sentido que dão ao mundo e a vida, estarem plenamente associados com a 

natureza e das representações que são formadas em torno dela, gerando uma 

cosmovisão naturalizante. 

O historiador das religiões Mircea Eliade, discute em sua obra Tratado 

de História das Religiões (2002) os conceitos de Cratofania - que é a 

manifestação do poder de alguma deidade; e a Hierofania como a manifestação 

do sagrado. Toda a cratofania e hierofania vão transformar um espaço que foi 

profano em um espaço sagrado. O autor ainda destaca que “a noção de espaço 

sagrado implica a ideia da repetição da hierofania primordial que consagrou 

este espaço, transfigurando-o, singularizando-o, em resumo, isolando-o do 

espaço profano a sua volta.” (ELIADE, 2002, p. 296). 

 Para relacionar as hierofanias com os espaços sagrados, Eliade (2002) 

usa como exemplos os Canaques, povos melanésios da Nova Caledônia, que a 

paisagem para eles é animada, além de possuir significados desde os seus 

pequenos detalhes, sendo o resultado da visão que a natureza está carregada 

da história humana e ainda, devido às cratofanias e as hierofanias, também 

passa por transformações relacionadas aos mitos. Esses conceitos 

trabalhados e exemplificados podem ser adequados às crenças e ao modo de 

enxergar o sagrado e o divino nos espaços para a Bruxaria Moderna, por ser 

uma religião que acredita que seus ancestrais e o povo antigo pagão, 
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praticavam seus rituais junto à natureza. Essa considerada sagrada e morada 

dos Deuses, portanto, animada por divindades e espíritos; E também por seus 

mitos voltados às transformações que ocorrem na natureza, que os levam a 

festejar e ritualizar essas mudanças através dos sabás, celebrando a chegada 

dos solstícios e dos equinócios.  

Prieto (2009) relata o mito de Samhain da Roda do ano, fazendo parte 

da crença dos wiccanianos que na noite deste sabá o Deus em seu aspecto 

velho morre e retorna ao País do Verão para esperar seu renascimento no 

sabá de Yule. A deusa em sua face anciã lamenta a morte de seu Consorte, 

permitindo que a Terra fique em uma escuridão temporária. A maneira como 

esse mito se estrutura, é um reflexo das mudanças que ocorrem na natureza 

durante o fim do verão e a Terra se torna mais escura e fria, representando 

a morte do Deus e o luto da Deusa. 

Tomando a noção que as cratofanias e as hierofanias influenciam nas 

transformações da natureza, é possível relacionar que as festividades pagãs 

dos solstícios e equinócios estão marcadas nos rituais e comemorações dos 

wiccanianos, há uma associação desse tempo das festas ao tempo sagrado. 

Para Eliade (1992) o tempo sagrado não é homogêneo nem contínuo para o 

homem religioso, por haver intervalos que vão ocorrer entre o tempo sagrado, 

o tempo das festas e o tempo profano e é através dos ritos que o homem 

religioso, passa do tempo não-sagrado para o sagrado. Além de ser também 

um tempo mítico primordial, pois a época das festas religiosas é entendida 

como cíclica, devido à repetição de um evento visto como sagrado, com sua 

origem nos “primórdios” e em um passado mítico. Na Wicca isso ocorre por 

meio da comemoração da Roda do Ano, quando se celebra os solstícios e 

equinócios. 

Para comemorar o Samhain, Farrar (1999) destaca a importância da 

comunhão com os mortos, e que eles são convidados e não convocados, pois 

acreditam que por as encarnações serem um processo gradativo que possui 

estágios e experiências, forçar a comunicação com o morto pode ser algo 

prejudicial. Atentando para que todo o convite feito aos mortos no ritual de 
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Samhain deve ser feito com essa postura, respeitando o desejo dos mortos, 

que caso queiram irão retornar ao mundo terreno neste ritual de celebração. 

Esta é uma das formas que a Hierofania ocorre neste sabá, pois além de já 

ocorrer a manifestação do sagrado através das transformações na Natureza, 

o espaço em que os bruxos comungam nesta noite do ano com os espíritos 

dos que partiram e com as divindades convidadas e honradas, se inserem 

nesta noção.  

Cantrell (2002) também reforça que para celebrar, o importante é 

compreender o que será reconhecido nesses festivais, através dos mitos que 

são refletidos nas mudanças que ocorrem na Natureza, representando o ciclo 

da vida, morte e renascimento. Adentrando as tradições de Samhain, Cantrell 

(2002) sugere que uma oferenda de alimento ou bebida deve ser deixada na 

entrada da casa para os espíritos, durante a noite deste sabá. E assim como 

Farrar (1999), também salienta que o bruxo pode comemorar com duas 

celebrações distintas, organizando uma festa de dia das bruxas para os 

amigos não bruxos e realizando o ritual, seja solitário ou com o coven em um 

horário e lugar que não haja interrupções.  

Também para conceituar como se organiza e forma o espaço sagrado 

dos wiccanianos no sabá de Samhain, a obra Espaço e lugar: a perspectiva da 

experiência do geógrafo Yi-Fu Tuan (2013) faz uma descrição do que ele chama 

espaço mítico, dividindo-o em dois tipos, o primeiro: uma extensão dos 

espaços familiares e do cotidiano, um produto da imaginação de algo que fica 

do outro lado e que a nossa imaginação constrói geografias míticas. O segundo 

espaço mítico seria a partir da percepção de visão de mundo ou cosmologia. 

As práticas e crenças wiccanianas se encaixam nesses dois modelos de 

espaços míticos. A crença no Outro Mundo wiccaniano, o paraíso pagão que 

pode ser chamado de Terra do Verão ou Summerland, aonde todos os bruxos 

vão após a morte. Algumas tradições podem ter nomes e conceitos diferentes 

para esse mundo, mas são unânimes em acreditar na existência do Outro 

Mundo. O País do verão está em todos os lugares, inclusive dentro deles 

próprios e existem lendas e aventuras sobre os ancestrais no Outro Mundo. 
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Outros nomes também podem ser dados como Tir fo Thonn, Tir na Bea, Tirtain 

giri, Tir nan Og e Tir na Moe, entre tantos outros. Esse lugar que é o reino da 

morte é um local entre os mundos e uma realidade não física (PRIETO, 2009, 

P. 202).  

A comemoração da noite de Samhain se insere nessas duas percepções 

de Tuan (2013). Na visão contemporânea dos wiccanos, por o Samhain ser 

considerado o Ano Novo bruxo ou Ano Novo Pagão, além de ser comemorado 

como um sabá que celebra os ancestrais, a morte, o fim dos ciclos, descrito 

por Pietro (2009) como um rito que traz a simbologia da morte e é encarado 

pelos bruxos como uma parte da vida, trazendo o significado de ser um 

momento de recomeços e de reflexão sobre os términos da vida. E por também 

ser a noite do ano que demarca o fim do verão, com um véu que separa o 

mundo dos vivos do Outro Mundo, permitindo a passagem dos espíritos pela 

Terra, o que leva os praticantes dessa religião tanto a imaginar que as 

fronteiras entre estes dois mundos estão suspensas, por ser um lugar mítico 

e espiritual que está além do que pode ser enxergado no mundo terreno, como 

também faz parte da visão de mundo dos wiccanianos. Um exemplo que pode 

ser visto a partir dessa visão, é através de uma das tradições de Samhain, 

ao se deixar um prato e um lugar na mesa para os ancestrais. Além de ser 

indicado que velas em cores laranja e marrom sejam acesas para poder guiar 

os espíritos em sua passagem do Outro Mundo para o mundo terreno (PRIETO, 

2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que a Wicca é uma religião de culto e prática totalmente 

voltada e relacionada à natureza, por seu aspecto de como considera o 

“divino” que a torna sagrada, valorizando o mundo natural. E que essa 

influência tão forte da natureza gera diversas representações associadas às 

crenças, aos mitos, a visão de mundo e pertencimento que os wiccanianos 

têm dela. Os conceitos que aqui foram trabalhados e exemplificados através 
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das crenças e de como os wiccanos enxergam o sagrado e o divino nos 

espaços, nos permitindo entender que para os bruxos modernos, os seus 

mitos refletem nas mudanças da natureza, os levando a festejar e ritualizar 

essas mudanças através dos sabás, como é o caso do Samhain.  

. A partir de como a espacialização do Samhain foi analisada, foi possível 

compreender o quanto os aspectos espaciais e temporais estão presentes 

neste rito, marcado por ser um período do ano que tem as suas fronteiras 

espirituais e físicas rompidas, para receber as almas dos que partiram entre 

os que vivem neste mundo, reforçando a ideia da construção de uma geografia 

mítica do Outro Mundo, além da própria percepção que os wiccanos possuem, 

cosmologicamente falando, construindo assim a espacialidade e a realidade 

dos bruxos diante dos simbolismos e dos significados que os unem ao sagrado, 

permitindo que alcancem uma harmonia com a natureza através da celebração 

dos seus sabás.   
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Este artigo é o resultado de uma pesquisa de Pós-Doutorado realizada 

entre os anos de em 2017 / 2018 junto ao Programa de Pós-Graduação em 

História (PPGH) na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – PB, cujo 

objetivo era analisar o papel da imprensa católica em publicar matérias 

contendo os discursos médicos sobre o espiritismo e seus participantes ao 

longo da primeira República paraibana, em particular aqueles que tinham a 

mediunidade, tidos e vistos como loucos e demoníacos. Dentro deste 

contexto, é publicado no ano de 1921 no Jornal a Imprensa Catholica na 

Paraíba uma matéria intitulada “O Espiritismo sua condenação pela Medicina”, 

que traz as falas de vários médicos brasileiros e estrangeiros condenando a 

prática religiosa espírita. Ao longo da pesquisa, constatamos que os ataques 

ao Espiritismo e seus adeptos era justificado pelo psiquiatria como sendo 

desequilíbrios mentais em decorrência da mediunidade, assim como as 

práticas de cura nos centros espiritas serem feitas sem registro médico.  

Vale salientar, que esta e outras matérias contribuíam para aumentar 

as críticas e perseguições do Clero ao movimento espirita, endossado por 

médicos e psicanalistas que viam no movimento espirita um retrocesso à 

superstição e questionavam as teorias espíritas e a sua pretensão de 

legitimá-las nos domínios do campo médico/científico.  

Entre 1870 e 1930, circulavam vários jornais católicos como A Boa 

Nova (Belém do Pará), A Tribuna Católica (Fortaleza – CE), A União (Recife – 

PE), A Crônica Religiosa (Salvador – BA), O Bom Ladrão (Mariana – MG), A 

Ordem, O Tambor e o Mensageiro do Coração de Jesus (São Paulo), A 

Imprensa e a Voz da Mocidade (Paraíba), O Oito de setembro e A Ordem 
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(RN) e tantos outros. Temos ainda, os franciscanos que fundaram a Revista 

Vozes e os Redentoristas que fundaram o jornal e o almanaque Aparecida, isto 

fez com que tivéssemos uma expansão e ampliação da propaganda 

confessional da doutrina católica em várias partes do Brasil.  

Analisando a quantidade de jornais de cunho religioso que surgiram no 

Brasil entre fins do século XIX e as primeiras décadas do XX, percebemos que 

existe um claro interesse da Igreja em utilizar os jornais como forma de 

informar e defender os princípios que concernentes para o bem da sociedade, 

em particular da família, desde que a mesma estivesse em acordo com os 

ensinamentos da Igreja. Daí a importância, aos olhos da Igreja, da imprensa e 

na sua divulgação de seus ensinamentos religiosos, como também de 

combater o crescimento de outros movimentos religiosos durante a Primeira 

República, como o Protestantismo e o Espiritismo. 

 

A boa imprensa é tudo, a má imprensa é o maior inimigo, o veneno 
mais pernicioso e sua ação, longe de ser um fator de progresso, será 
antes um princípio de morte e destruição para as classes sociais. Em 
nosso caro Brasil, pululam os jornais, mas não é grande, como era 
para desejar, o número de periódicos que compreendem a sua missão 
e o seu dever que lhes cabe de pugnar pelo bem comum da sociedade. 
(AEPB – Jornal a Imprensa, 22.04.1900). 

 

Podemos afirmar, porém, que estas ações eram uma demonstração de 

força e poder da Igreja ante o governo republicano, mas, também, com vistas 

a não perder espaço junto aos fiéis católicos. A imprensa católica foi, ainda, 

um dos principais meios de reivindicação da Igreja pelos seus direitos tolhidos 

pelo Estado, como por exemplo, o ensino nas escolas públicas, e contribuiu 

para reorganizar e coordenar as forças católicas, com base nas proposituras 

traçadas pelo episcopado desde a pastoral de 1890 e reforçados pelas Cartas 

Pastorais e visitas eclesiásticas por várias cidades paraibanas. 

Após a proclamação da República no Brasil, algumas medidas foram 

tomadas pelo governo especialmente em relação à Igreja que davam fim ao 
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padroado160 e do regalismo161. Essas medidas, entre elas o ensino laico, a 

secularização dos cemitérios e o casamento civil obrigatório, geraram 

sentimentos dicotômicos de alívio e apreensão. Neste período e posterior, a 

Igreja conseguiu se reorganizar devido à sua liberdade de ação, tendo como 

base de sustentação a criação de várias dioceses e arquidioceses em todo o 

Brasil, a exemplo temos a fundação da diocese da Paraíba em 1892 pelo bispo 

Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques.  

Foi o primeiro bispo da diocese da Paraíba, criada pelo papa Leão XIII em 

1892, por nomeação episcopal em Roma, a 2 de janeiro de 1894 e ordenado 

a 7 do mesmo mês, como também foi o seu primeiro arcebispo (14 de julho de 

1914). Dirigiu a arquidiocese com pulso firme e polêmicas, notabilizando-se 

pelas pastorais em que condenava o liberalismo, o ateísmo, o socialismo, a 

maçonaria, o comunismo, o protestantismo, o espiritismo, o casamento civil, 

a emancipação da mulher e o relaxamento de costumes trazido pelo urbanismo 

e a industrialização. 

Os primeiros movimentos do espiritismo no Brasil começaram no Ceará, 

com o Sr. Catão da Cunha, quase no mesmo tempo que na França. Porém, a 

propaganda da doutrina espírita só ganhou impulso a partir de 1865, na Bahia, 

com o Grupo Familiar do Espiritismo, que foi o primeiro centro espírita 

kardequiano do Brasil, de conhecimento público. Esse centro foi dirigido pelo 

Luís Olímpio Telles de Menezes162, que era membro do Instituto Histórico da 

Bahia. Quatro anos depois, ele criou o primeiro jornal espírita do Brasil, 

intitulado O Echo d‟Além Túmulo, que o próprio dirigiu. Esse periódico era 

impresso na tipografia do Diário da Bahia e chegou a ter circulação no exterior. 

                                                           
160 Padroado foi criado através de um tratado entre a Igreja Católica e os Reinos de Portugal 
e de Espanha. A Igreja delegava aos monarcas destes reinos ibéricos a administração e 
organização da Igreja Católica em seus domínios. O rei mandava construir igrejas, nomeava 
os padres e os bispos, sendo estes depois aprovados pelo Papa. 
161 Doutrina que defende a ingerência do chefe de Estado em questões religiosas.   
162 Jornalista Luís Olympio Telles de Menezes nasceu na Bahia na cidade de Salvador. Iniciou 
uma fracassada carreira militar, depois se dedicou ao magistério e as letras. Em 1849, com 
um grupo de amigos funda um jornal A época literária, preocupado com as discussões 
científicas, literárias e históricas. De 1861 a 1865 exerce a função de tesoureiro do Instituto 
Histórico da Bahia. Foi também colaborador do Diário da Bahia. Em 1875 muda-se para o Rio 
de Janeiro e morre em 1893 numa situação de extrema pobreza.   



 
230 

 

Porém, o tempo de vida do periódico foi curto. A Igreja Católica tratou de 

impedir a expansão do espiritismo na Bahia que, gradativamente, foi se 

enfraquecendo163. 

Este jornal participou das lutas políticas em que vivia o país, engajando-

se declaradamente na campanha abolicionista e na luta pela liberdade de culto 

e tolerância religiosa. O Eco de Além-Tumulo pretendia contribuir no processo 

de liberdade de consciência que estava em curso no país e manter um diálogo 

com os diferentes credos. Desde 1860 o Brasil vivia em clima de intensa 

disputa política em torno da questão da liberdade de culto. De um lado os 

católicos lutando para manter o catolicismo como religião oficial e para não 

dar espaços para outras formas religiosas e de outro lado liberais, 

republicanos, maçons, protestantes exigindo liberdade de culto e a separação 

da Igreja do Estado. Os espíritas alinharam-se neste bloco, na busca por mais 

espaço e expansão de seus pensamentos religiosos, filosóficos, sociais e 

científicos. 

Com todo esse ambiente, o espiritismo brasileiro atraía cada vez mais 

as críticas da Igreja, que propunha uma série de medidas para esclarecer os 

seus seguidores contra os erros do espiritismo. Os católicos ficaram 

horrorizados com as primeiras mensagens espirituais divulgadas pelos grupos 

espíritas que criticavam as injustiças, a escravidão e aceitavam todos os 

meios para repelir a opressão e a injustiça. Diz uma das mensagens: “A 

revolução é o sagrado direito de um povo oprimido…” (MACHADO, 1996, p.99) 

Um dos principais fatores para a aceitação do espiritismo no Rio de 

Janeiro, no meio intelectualizado, foi a sua característica de caráter 

modernizador. A doutrina codificada por Allan Kardec trazia consigo 

características já inerentes ao universo religioso e cultural do Brasil: a crença 

em espíritos e no sobrenatural. Porém, com uma leitura científica, filosófica, 

moralizadora e, sobretudo, ―civilizada‖ pela sua origem europeia. Esses 

                                                           
163 Sobre esse momento inicial da História do Espiritismo no Brasil, Cf. Os intelectuais e o 
espiritismo de Ubiratan Machado; Da elite ao povo, de Sylvia Damazio; e As Religiões do 
Rio, de João do Rio.   
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pressupostos iam de encontro com os anseios de uma sociedade que almejava 

a modernidade no final do século XIX e as primeiras décadas do XX. 

Por sua vez, a imprensa católica elaborava argumentos contra os 

espíritas e noticiava as discussões dos intelectuais. A repercussão nos 

jornais católicos e não católicos sobre as polêmicas eram grandes. Quando o 

Jornal Comércio de 1875 noticiou a primeira tradução completa do Livro dos 

Espíritos de Allan Kardec para o português, feita por Joaquim Carlos 

Travassos, a polêmica aumentou e estendeu-se para o período republicano. A 

Igreja dizia que o Espiritismo era um desrespeito ao Evangelho e ao espírito 

cristão, pois as ideais de revolução, de religiosidade natural, de fé raciocinada 

teriam efeitos nefastos sobre a ordem pública, a família e as tradições, 

atingindo toda a sociedade. 

Assim como nas províncias da Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, na Paraíba 

as primeiras notícias do movimento espírita remontam à década de 80 do 

século XIX tanto na capital a Parahyba do Norte (atual João Pessoa) como na 

cidade de Areia, localizada no Brejo paraibano. Isto se deve no nosso 

entendimento, a maior divulgação do espiritismo, impulsionado, também, pela 

publicação dos livros da codificação kardequiana para o português, o que 

facilitou o acesso de um número cada vez maior de pessoas as leituras 

espíritas. 

Tudo começou nos idos de 1916. A Parahyba do Norte era a capital da 

então Parahyba. Uma época em que poucas se ―atreveriam‖ a falar, 

frequentar e praticar o Espiritismo. Eram os destemidos e audaciosos, de 

raciocínio largo, que liam, dialogavam, conheciam a Doutrina Espírita. Não 

havia ainda um núcleo ou centro espírita, mas o livro Espírita estava ali, 

garantindo a ousadia para se ultrapassar as fronteiras do preconceito.  

O que existiam eram apenas “Sessões de Caridade”, que aconteciam 

em residências onde eram atendidos os necessitados. Naquelas sessões a 

mediunidade aflorava em pessoas simples e sinceras, produzindo os mais 

extraordinários fenômenos de cura, vidência, clarividência, psicografia, 

psicofonia que maravilhavam e assombravam de estupefação a todos os 
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presentes. Foi na residência do cidadão Manoel Alves de Oliveira que se 

realizavam uma dessas ―Sessões de Caridade‖, onde eram atendidas pessoas 

de todas as condições sociais, com a doutrinação de espíritos enfermos, o 

passe, a água fluidificada e o consolo da Doutrina dos Espíritos. Mas foi ali, 

naquele lar, que um reduzido número de pessoas resolveu fundar um grupo de 

estudos espiritas. 

O movimento espirita na Paraíba não teve vida fácil, seja no aspecto 

material ou religioso. Vejamos porquê. Com a ascensão de D. Adauto à 

Diocese da Paraíba em 1892, iniciou-se uma ação constante do clero contra 

o movimento espírita paraibano, criando dificuldades a sua expansão, 

divulgação e prática. De acordo com Luiz Gonzaga e Souza Lima (1979), os 

núcleos espíritas eram bastante numerosos na Paraíba, contando com muitos 

bacharéis, professores, jornalistas e funcionários públicos, inclusive com a 

presença de familiares de D. Adauto. Ainda segundo Lima, D. Adauto em visita 

à cidade de Areia no ano de 1887 na condição de professor seminarista (em 

Olinda- PE), aproveitou-se de sua estada para realizar discursos contra a 

prática espírita, asseverando ser o espiritismo uma nefasta superstição, 

marcada pelo fanatismo e pela ignorância religiosa. 

Quando D. Adauto torna-se Bispo da Paraíba, a rejeição e perseguição 

ao espiritismo e seus adeptos fica mais ostensiva. Neste embate contra o 

movimento espírita, a Igreja vai utilizar o jornal semanal A Imprensa Catholica, 

criado em 1893 pela Diocese paraibana. Além de ser utilizado para a 

divulgação das crenças católicas, reafirmar o poder e a importância da igreja 

na vida dos cidadãos paraibanos, este jornal também foi utilizado ao longo de 

sua existência jornalística para combater de forma contundente o espiritismo. 

Em 26 de novembro de 1900, o jornal vai transcrever uma nota que fora 

divulgada no jornal Mensageiro do Coração de Jesus, em Itu – SP, informando 

que o Papa Leão XIII reformara o índex dos livros proibidos e lançara outros 

decretos, entre eles, um que condenava quem publicasse, lesse ou 

conversasse sobre o espiritismo, correndo o risco de ser lançado ao fogo do 

inferno. Isso demonstra o clima de medo que a Igreja despertava na sua 
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população, ameaçando lançar no fogo do inferno aqueles que teimassem em 

divulgar e praticar o espiritismo. 

O editorial da Imprensa Catholica datado de 24 de agosto de 1902, 

firmava a posição da Igreja no que diz respeito à prática espírita, a qual 

condenava não só o espiritismo, como também seus adeptos, pois a Igreja 

entendia que o espiritismo representava um perigo à saúde mental humana, e 

que poderia levar o indivíduo a praticar distúrbios sociais, provocados pela 

mediunidade ou espíritos trevosos, daí a recomendação da igreja para que 

seus adeptos se afastassem da “seita” espírita, sob a alegação de irem para 

o inferno. 

Os confrontos entre católicos e espíritas entre as décadas finais do 

século XIX e as primeiras do XX, denotam a luta constante dos espíritas em 

busca de espaço numa sociedade em que o catolicismo era a religião 

hegemônica e as teorias evolucionistas eram dominantes nas esferas 

científicas e intelectuais. As práticas espíritas, nesse contexto, se situavam 

na interseção das vertentes religiosa e científica. 

Esse entendimento fundamenta-se nos escritos de Pierre Bourdieu. 

Nosso interlocutor defendeu a existência de campos científicos, religiosos, 

políticos, intelectuais e artísticos. Nesses campos existem, interiormente, 

uma “[...] luta pela imposição de uma definição do jogo e dos trunfos 

necessários para dominar nesse jogo”. (BOURDIEU, 2004, p. 122). No campo 

se enfatiza a dimensão dos conflitos, no qual os jogadores fazem usos de 

estratégias, buscando definir regras que determinam o que é legítimo. 

Neste sentido, os embates entre católicos e espíritas tornam-se 

campos antagônicos de poder, em que ambos vão fazer uso das estratégias 

que dispõem para legitimar seu espaço. Sob a influência desse pressuposto 

teórico, compreende-se, então, que os espíritas assumiram a posição de um 

novo jogador em busca de reconhecimento na sociedade brasileira. Eram 

embates para a obtenção da legitimidade no espaço público e social das 

práticas espíritas. Como os espíritas defendiam uma doutrina que se definia 
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como um sistema científico, filosófico e moral (religioso), seus embates foram 

nos campos científico, intelectual e religioso. 

 

O ESPIRITISMO E SUA “CONDENAÇÃO PELA LOUCURA”. 

 

No ano de 1907 Carlos de Laet, intelectual católico e muita respeitado 

no meio jornalístico da época escreve uma coluna intitulada O espiritismo e a 

loucura. Neste artigo, o jornalista apresenta o espiritismo como uma prática 

alienada, supersticiosa e que poderia provocar a loucura em seus praticantes. 

Afirmava Carlos Laet, quem frequenta sessões espíritas está em perigo de 

ficar maluco. Um dos deveres da imprensa é clamar contra os focos desta 

moléstia164 

Sob esse ponto de vista, pode-se compreender porque a Medicina e o 

Catolicismo foram os dois grupos sociais que mais intensa e diretamente 

conflitaram com o Espiritismo. Os embates entre espíritas e médicos ou 

representantes da Igreja Católica marcaram o surgimento e desenvolvimento 

desta nova doutrina na França e no Brasil. 

Ao lado deste conflito, no campo religioso, entre fins do século XIX e as 

primeiras décadas do XX, o Espiritismo começou a ser objeto de debate entre 

os médicos. Dentre estes, notadamente psiquiatras, questionava-se as 

teorias espíritas e a sua pretensão de legitimá-las nos domínios do campo 

médico/científico. Os médicos consideravam que, ao introduzir a ideia da 

existência de um elemento extra-material (o espírito), o Espiritismo seria, na 

realidade, um retrocesso à superstição. Dessa forma, as ideias espíritas 

seriam inaceitáveis numa época de conquistas intelectuais e científicas. 

Dentro deste espaço de disputas, é publicado no ano de 1921 no jornal 

a Imprensa Catholica na Paraíba uma matéria cujo título chamava-se “O 

Espiritismo Sua condenação pela Medicina”, em que traz as falas de vários 

médicos brasileiros e estrangeiros condenando a prática religiosa espírita. 

                                                           
164 Jornal a UNIÃO, 16.02.1907. Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba – IHGP. Serie 
Jornais.   
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Para estes médicos, o espiritismo está condenado pela ciência, pois leva os 

seus adeptos a loucura. Portanto, evitar essa doutrina e fugir das sessões 

espíritas é o dever de todo homem sensato. Eis a fala de alguns deles. 

 

Dr. Juliano Moreira, director do Hospital Nacional dos Alienados do 
Rio de Janeiro. “A idéia do que faço sobre o espiritismo, como causa 
de loucura, está expressa na pagina 32 do Esboço de Psychiatria 
Forence, que há annos publiquei. O médium vidente, na minha opinião, 
não é um typo normal, é quase sempre um desequilibrado.”  
Dr. Franco da Rocha, director do Hospital dos Alienados de Juquery, 
em S. Paulo. ―Considero o espiritismo, como praticam, um grande 
factor de perturbações mentaes nervosas; actualmente o espiritismo 
concorre com a herança, com a syphilis e com o álcool, no 
fornecimento dos Hospícios e casas de saúde. Acho tão forte o seu 
contingente que a Lei devia tolher-lhe a marcha. O médium em um typo 
anormal, um desequilibrado.”  
Dr. Homem de Mello, director de uma casa de saúde para loucos em 
S. Paulo. “O espiritismo é, no Rio de Janeiro, uma das causas 
predisponentes mais communs das loucuras. Os médiuns devem ser 
considerados indivíduos nevropathas próximos da hysteria”.  
Dr. Austregesilo, professor de moléstias nervosas da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. “Hoje o espiritismo representa uma das 
cousas mais importantes do coeffiente da internação do Hospicio”.  
O dr. Marcel Viollet, medico dos Asylos de Paris, “affirma que o 

espiritismo só tem contribuído para desenvolver o delírio e a loucura 

entre os seus frequentadores.” (AEPB – Arquivo Eclesiástico da 

Paraíba. Jornal a Imprensa Catholica. Serie Jornais. 3 de agosto de 

1921, ANNO XVIII, N° 47.) 

 

Através dos vários discursos acima, vemos o quanto a doutrina espírita 

era considerada pelos médicos – nem sempre de forma homogênea - um 

retrocesso na evolução do pensamento humano, as práticas espíritas eram 

atribuídas à fraude/charlatanismo ou a manifestação de evidentes problemas 

mentais. A definição do Espiritismo, enquanto um importante agente 

desencadeador de transtornos mentais disseminou-se para além do meio 

médico e chegou ao interior da igreja católica. Estes discursos proferidos pelo 

saber médico influenciaram também o clero, que passou a fazer referências 

constantes ao termo “loucura espírita” em suas homilias à nova doutrina.  

A maioria dos profissionais, que se envolveu diretamente no confronto, 

era de figuras de destaque dentro do ambiente acadêmico e das sociedades 

médicas. Eles desenvolveram uma expressiva produção acadêmica com o 
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intuito de sustentar a tese de que o Espiritismo seria um importante agente 

desencadeador de loucura, além do fato dos médiuns165 espíritas exercerem 

ilegalmente a Medicina em variadas práticas de cura. 

As práticas de cura exercidas pelos médiuns, classificadas como 

charlatanismo e exercício ilegal da Medicina, constituíram-se no principal 

objeto de investigação para a maioria dos autores que trabalhou com a 

questão da busca de inserção do Espiritismo no campo científico e seu conflito 

com a Medicina e a Igreja Católica. Diante desse quadro, vale a pena insistir 

nas modificações ocorridas na atuação e no discurso da Federação Espírita 

Brasileira – FEB – que logo se dimensionaram para fazer frente à nova situação 

política daquele momento. Se antes da República os espíritas recebiam 

ataques constantes da imprensa, do clero, reclamações de médicos e mesmo 

acusações de charlatanismo, foi somente a partir de 1890 com a aprovação 

do Código Penal166, que os espíritas passaram a sofrer judicialmente 

processos condenatórios. 

Dentro deste quadro nada amistoso entre o espiritismo e o clero, temos 

ainda a pressão da classe médica brasileira temerosa da disseminação sem 

controle do curandeirismo, passa a fazer pressão juntamente com a Igreja 

para que os legisladores elaborem um Código Penal em que possa conter as 

chamadas práticas mágicas e o espiritismo, além dos rituais de magia e 

adivinhações. 

De forma textual, o artigo 157 dizia que praticar o espiritismo, a magia e 

seus sortilégios, usar talismã e cartomancia, para despertar sentimento de 

ódio ou amor, inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim para 

fascinar e subjugar a credulidade pública, a pena seria de prisão de um a seis 

meses e multa de 100 a 500$000 reis; Já no artigo 158, era vedado 

ministrar ou prescrever como meio curativo, para uso interno ou externo, e 

sob qualquer forma preparada, substancia de qualquer dos reinos da natureza, 

                                                           
165 Médium seria a pessoa que pode servir de intermediária entre os Espíritos e os homens. 
Dessa forma, os espíritas acreditam que os médiuns possam ouvir ou ver espíritos, bem como 
falar ou escrever sobre a influência de espíritos.   
166 O Código Penal de 1890 estabelecia nos artigos 156, 157 e 158 punições ás práticas 
mágicas, ao curandeirismo, ao charlatanismo e ao espiritismo.   
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fazendo ou exercendo assim, o oficio do denominado curandeiro. Neste caso a 

pena seria de seis meses de reclusão e multa de 100 a 500$000 reis. 

Dentro deste contexto de enfrentamento, o movimento espírita 

brasileiro reuniu-se com o intuito de solicitar mudanças do novo código penal, 

pois o mesmo em seus artigos restringia de forma intolerante a prática do 

espiritismo, afinal não estávamos num estado laico?. Mas, que laicidade é esta 

que coibir um movimento religioso de funcionar e pune seus integrantes com 

prisão e multa. Neste caso, estamos diante de um contrassenso jurídico e 

uma pratica de intolerância religiosa.  

Diante de tal fato a Federação Espírita Brasileira (FEB) vai reclamar 

junto ao Ministro da Justiça a época, que era Campos Sales. Porém, seu 

relator representado na pessoa do advogado criminalista João Batista 

Pinheiro, limitou-se a dizer que o texto referia-se a pratica do “baixo” 

espiritismo, e suas práticas estavam diretamente relacionadas ás crenças 

afro-brasileiras, que também foram proibidas de manifestação pelo mesmo 

código penal de 1890, punindo com prisão aqueles que praticassem crenças 

de origem africana, não é por acaso, que muitos terreiros de candomblé foram 

fechados em várias cidades espalhadas pelo Brasil e seus líderes (pais de 

santo ou mães de santo) foram presos e processados. 

Argumentação da Federação Espírita remetia-se ao cerceamento da 

liberdade dos espíritas legisladas no artigo 157 do Código Penal. Para a 

FEB167, a criação do artigo foi considerada uma atitude arbitrária, intolerante 

e legislado envolto de ignorância sobre o que realmente seria o espiritismo. E 

sendo uma prática religiosa, era incoerente a sua criminalização, com a 

garantia do livre exercício religioso contido no Decreto 119-A de 1890. 

No intuído de fazer uma contraofensiva e ao mesmo tempo uma defesa 

do espiritismo no Brasil, a FEB vai utilizar-se do Jornal O Reformador, situado 

no Rio de Janeiro para defender-se dos ataques que sofria e das punições 

previstas no Código Penal de 1890. Para a FEB, os artigos 157 e 158 que se 

                                                           
167 FEB – Federação Espírita Brasileira. Criada em 1884, cujo objetivo era preservar a 
unidade doutrinária e reunir de modo institucional os adeptos da pratica espírita dispersos 
por inúmeros centros espíritas.   
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acham no capítulo – Dos crimes contra a saúde pública – eram sinais evidentes 

de que seu autor desconhecia por completo o assunto sobre o qual legislou, 

ou seja, o espiritismo. 

Mesmo diante das tentativas de sensibilizar o Ministro da Justiça, 

estas não tiveram efeito e foram frustradas ante o conservadorismo e 

influencia que a Igreja Católica ainda tinha dentro as instancias de governo. 

Nesse sentido, temos aqui um campo discursivo jurídico, que legitimado pela 

lei e pelo artigo 157, que criminaliza a prática do espiritismo, sem abrir 

precedentes para ponderações, enfatiza que o objetivo era coibir a prática da 

medicina ilegal e acabar com o charlatanismo, já que os espíritas adotavam 

práticas que se inseriam nessas condições, assim, o espiritismo deveria ser 

enquadrado na forma da lei e seus adeptos punidos exemplarmente. 

Dentro deste contexto, a publicação desses artigos geraram polêmicas. 

Muitos intelectuais os consideraram inconstitucionais e conservadores, 

ferindo os direitos assegurados pela própria Constituição Brasileira. Bezerra 

de Menezes em sua coluna “Estudos filosóficos”, no jornal O Paiz, quando do 

surgimento do código penal, publica vários artigos a favor do espiritismo. 

Procura fundamentar os seus argumentos na palavra de filósofos e nas 

experiências dos cientistas do mundo inteiro. Segundo ele, a lei decretada em 

nome da República do Brasil, demonstrava um atraso medieval e um castigo 

inquisitorial. 

No período de 1881 a 1910 houve diversas perseguições policiais ao 

espiritismo, sendo proibidas as sessões de muitos grupos espíritas. A 

Federação Espírita publicou em seu jornal O Reformador e reuniu artigos de 

jornais da imprensa não espírita acerca das perseguições promovidas contra 

os espíritas que militavam no interior do país. Os locais onde se realizavam as 

sessões espíritas eram apedrejados e às vezes os perseguidores colocavam 

até bombas e dinamites para destruir os lugares de reuniões. 

Além da agressividade do código, a reação do clero era mais intensa, à 

medida que o espiritismo se difundia na sociedade. Não eram apenas as elites 

intelectuais e as classes baixas que aderiam ao espiritismo, as classes médias 
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também. O fenômeno desencadeou uma contra ofensiva da Igreja, com os 

mesmos argumentos de sempre, tratando o espiritismo como obra do 

demônio. Sem dúvida, com o advento da República, o embate entre os espíritas 

e a Igreja se acentua, revelando por parte da Igreja segundo Miceli um esforço 

“de revidar aos argumentos e às versões anticlericais, de resistir ao 

proselitismo dos concorrentes maçons, protestantes e espíritas”. (MICELI, 

1988, p. 53) 

Em artigo intitulado O que é um espírita e publicado no Jornal a 

Imprensa Catholica de 1921 na Paraíba, o clero tenta definir o que seja um 

espírita de fato, e começa a fazer adjetivações preconceituosas e 

comparações a outras religiões, colocando ao final como praticantes de seitas 

satânicas e diabólicas. A tentativa de definição situa-se nestes termos. 

 

Sim, afinal que é o espírita – catholico? Não, porque catholico é só o 
que acceita integralmente os ensinamentos da Egreja Catholica, e Ella 
condemna o espiritismo como seita e diabolica. Mas o espirita será 
christão? Tambem, não; porque christão significa discípulo de christo, 
e Jesus Christo prohibe e reprova formalmente o diabolismo, que nada 
mais é do que o espiritismo. Então o espírita será judeu? Ainda, não; 
mas, peior que judeu; porque ao judeu, como se ver na Biblia, era 
prohibido severamente evocar as almas dos mortos, e o espirita faz o 
que nenhum judeu podia fazer. (...) Eis o que é espirita, um hereje, um 
apostata, um excommungado, indigno de ter ingresso no lugar santo 
durante a vida; indigno da sepultura sagrada após a morte; indigno 
dos sufrágios da Egreja por toda a eternidade. (AEPB – Arquivo 
Eclesiástico da Paraíba. Serie Jornais. JORNAL A IMPRENSA BI-
SEMANARIO CATHOLICO – Parahyba - Quarta-feira, 19 de outubro de 
1921 - ANNO XIX N.19) 

 

Como vemos a reação do clero é agressiva e mais intensa, à medida que 

o espiritismo difundia-se na sociedade. O fenômeno desencadeou uma contra 

ofensiva da Igreja e, usando os mesmos argumentos de sempre, tratava o 

espiritismo como obra do demônio. No discurso católico presenciamos uma 

aspereza do tratamento dado ao espiritismo sem maior diálogo e tolerância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As questões até apresentadas sobre os embates entre católicos e 

espíritas, nos remetem a refletir sobre a atuação do espiritismo no Brasil e 

em particular, na Paraíba. Nossa interpretação nos leva a acreditar, que o 

Espiritismo, seguindo o modelo das grandes religiões, também desenvolveu 

peculiar capacidade de apresentar interpretação do mundo, explicando a 

posição dos indivíduos nas estruturas de estratificação social e orientando a 

conduta moral, social e religiosa de seus integrantes, assim como fazia/faz o 

catolicismo. 

É verdade porém, que devido á relevante posição atribuída pela religião 

espírita a caridade e a fraternidade, como também a assistência espiritual e 

a educação dos seus participantes, os aspectos científicos tenham ficado no 

primeiro momento em segundo plano, porém, não podemos descartar a 

importância dos fenômenos mediúnicos que foram exaustivamente estudados 

desde a codificação. Nesse sentido, o espiritismo foi igualmente capaz de 

preencher certas expectativas do pensamento racional vigente, possibilitando 

investigações de ordem comprobatória a respeito do próprio fenômeno 

mediúnico, por exemplo. A rejeição ao dogma católico e a adoção de 

procedimento sistemático na formação da doutrina espírita mostraram-se 

compatíveis com as aspirações intelectuais e de um número significativo da 

sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A imagem de Nossa Senhora Auxiliadora dos Pobres, mais conhecida 

por a Virgem dos Pobres, é uma representação de Maria oficial da igreja 

Católica Apostólica Romana seu culto é muito comum na Bélgica e atrai 

bastante fieis ao santuário de Banneux construído em 1933 segundo o seu 

site oficial168. Em São Bento na Paraíba há uma pequena capelinha com a 

imagem da Virgem dos Pobres colocada em 21 de Julho de 1979 doado pelo 

Dr. Genival Soares da Silva169 localizada na ponte principal que corta o rio 

Piranhas; por ser um culto não tão comum na região e na circunvizinhança 

como também por não haver muita documentação escrita a respeito da 

imagem surge a justificativa da metodologia aplicada pautada sobre a História 

Oral, a curiosidade em saber os motivos que levaram o senhor Genival a 

colocar uma representação da Virgem dos Pobres na cidade de São Bento é 

um dos motivos que atrai a atenção ao tema, nessa perspectiva o objetivo da 

pesquisa concentra-se em registrar informações a respeito da imagem que é 

bastante importante para a cultura local dos “sãobentenses”, cuja 

problemática é compreender como a crença regula o comportamento dos 

seres humanos ao decorrer de suas vidas e como os mesmos apresentam 

meios de assimilar, ou não, uma devida crença em seus cotidianos a 

defendendo com suas convicções.  

O artigo também tem como objetivo compreender como surgiu à crença 

na Virgem dos Pobres da cidade de São Bento da Paraíba visando relacionar 

                                                           
168 SITE BANNEUX, Banneux Notre-Dame, Sanctuaire de La Vierge des Pauvres (Belgique). 
Disponível em <http://www.banneux-nd.be/fr> Acesso em 26 de outubro de 2018. 
169 Brasileiro São Bentense graduado e mestre em engenharia pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), informações obtidas através do livro “Raízes Históricas do Município de São 
Bento da Paraíba” escrito pelo próprio Genival. 
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como as crenças dos devotos locais contribuíram em suas vidas cotidianas, 

tais informações serão obtidas a partir dos relatos orais obtidos por meio de 

entrevistas com moradores locais, é importante reassaltar que a crença 

neste artigo será observada como “uma espécie de norma que rege as acções 

e os hábitos de uma pessoa” 170.  

A crença regula o comportamento dos indivíduos e a hipótese para tal 

afirmação é que o ser humano tende a acreditar em algo como uma verdade e 

está por sua vez apresenta códigos de conduta que controlam as ações de 

cada individuo que compartilha tal lógica, nesse caso as crenças não se 

limitam apenas ao sentido religioso e acaba por se tornar a forma de como o 

ser humano compreende a realidade, desta forma pode-se dizer que as 

verdades do mundo são também crenças já que são construções humanas na 

qual são compartilhadas por um grande número de pessoas. 

O registro dos relatos culturais apresentado nesse artigo é bastante 

importante para a preservação de uma crença envolvendo a imagem da santa 

com os moradores locais já que suas Histórias fazem parte da memória 

coletiva da comunidade “sãobentense”, esse registro das informações a 

respeito da Virgem dos Pobres de São Bento possibilita a valorização cultural 

desta cidade tendo em vista que a imagem em estudo é considerada um 

patrimônio cultural da comunidade pela população devota, algumas das 

práticas atualmente já não são mais realizadas pelos mais jovens, como a 

constante colocação de cadernos no local como forma de agradecimento pela 

aprovação no ano letivo, por esse motivo o artigo permitirá uma rememoração 

de uma prática cultural que ao passar dos anos foi sendo esquecida e se 

mantendo apenas nas memórias dos antigos devotos. 

O artigo discute sobre o conceito de crença a partir da contribuição 

dos autores Michael de Certeau em “A INVENÇÃO DO COTIDIANO” como 

aporte teórico metodológico e Maria Rita Furtado em “UMA DISCUSSÃO 

ACERCA DO CONCEITO DE CRENÇA” como bibliografia principal auxiliar, na 

                                                           
170  FURTADO, Maria Rita. Uma Discussão Acerca do Conceito de Crença. Universidade de 
Lisboa. Programa em Teoria da Literatura. Lisboa. 2011, p.13. 
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qual discutem respectivamente as estratégias utilizadas diariamente pelos 

indivíduos como forma de viverem em suas realidades e as crenças presentes 

em cada ser humano justificando suas ações no cotidiano. As fontes utilizadas 

foram entrevistas realisadas com Maria Dantas de Oliveira171, Gildemar de 

Freitas Ramalho172 e João Cleodon da Silva173 com posterior analise a outras 

bibliografias presentes no site oficial de Banneux, no livro “RAÍZES 

HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DA PARAÍBA” escrito pelo senhor 

Genival, e nas bibliografias “A VOZ DO PASSADO, HISTÓRIA ORAL” de Poul 

Thompson, “A MEMÓRIA COLETIVA E O ESPAÇO” de Maurice Halbwachs, 

“DEVOÇÃO POPULAR EM CATALÃO: “SANTO ANTERO” de Jaciely Soares Silva 

e Márcia Pereira Santos e “CAPELINHAS: O CIRCULO DE DEVOÇÃO A NOSSA 

SENHORA” de Sandra Rodrigues dos Santos contribuindo assim para uma 

analise qualitativa pautada sob a dimensão da História Oral cuja abordagem 

situasse na História Cultural em relação às memórias dos moradores devotos 

de São Bento da Paraíba. 

Inicialmente na primeira parte do artigo será feita uma justificativa da 

importância desse registro relatando como a História Oral pode contribui 

nesse processo de valorização das memórias coletivas e individuais, 

posteriormente haverá um breve resumo da História da origem da Virgem dos 

Pobres relatando resumidamente sobre as aparições de Maria mãe de Jesus 

na Bélgica, onde atualmente localiza-se o santuário de Banneux, juntamente 

com um breve relato da chegada de uma replica da imagem da Virgem dos 

Pobres ao município de São Bento na Paraíba, após isso será relatado alguns 

dos milagres em relação à imagem da santa, segundo os devotos 

entrevistados, dando inicio ao discurso sobre o conceito de crença com base 

                                                           
171 Residente da cidade de São Bento da Paraíba, a mesma é concursada pela prefeitura 
municipal de São Bento no cargo de auxiliar de serviços gerais, sempre morou na cidade desde 
o seu nascimento em 1973, atualmente com 45 anos de idade viveu sua infância escutando 
relatos e visitando a imagem da Virgem dos Pobres. 
172 Residente da cidade de São Bento da Paraíba, o mesmo é o fundador e atual dono do 
museu João Candido Ramalho, atualmente com 62 anos de idade presenciou a chegada da 
imagem da Virgem dos Pobres a cidade em 1979. 
173 Residente da cidade de São Bento da Paraíba, é agricultor e dono do território em que foi 
construída a capelinha para colocar a santa, atualmente com 70 anos de idade o mesmo 

permitiu a utilização de sua terra para a devoção e o local é totalmente aberto para visitas. 
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no conceito definido por Michael de Certeau, por fim o artigo analisa possíveis 

causas que podem explicar alguns dos motivos que levam um individuo a 

escolher e defender a uma determinada crença finalizando com os resultados 

encontrados ao final da pesquisa. 

 

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO 

  

 Registrar uma história a valoriza para que a mesma possa ser revisitada 

e lembrada inúmeras vezes, esse trabalho de registro é muito importante 

principalmente em informações fundamentais para a cultura das cidades 

tendo em vista que fazem parte da História de formação das mesmas como 

também da memória de cada individuo participante, entretanto muitas 

pessoas não apresentam o devido grau de preocupação no armazenamento 

dessas informações o que pode resultar no esquecimento dessas memórias, 

é lamentável que o processo de desenvolvimento das cidades, na maioria dos 

casos, resulta na destruição de pontos culturais estes que são espaços de 

memória importantes para História de um município ou mesmo região. 

 Através da memória muitas informações se mantém vivas e são 

transmitidas pela oralidade o que permite a sua propagação possibilitando a 

preservação da mesma, por esse motivo o trabalho com a História Oral é 

bastante importante já que sua metodologia permite a preservação de 

informações que na maioria dos casos não estão escritas, quando estão 

podem apresentar novos pontos de vista que podem ser distintas das 

escritas; mesmo assim “os depoimentos orais são tidos como fontes 

subjetivas por nutrirem-se da memória individual, que às vezes pode ser falível 

e fantasiosa”174, ou seja, os relatos podem apresentar equívocos já que a 

memória é falha, de fato uma História pode separar-se bastante de sua origem 

criando uma versão totalmente distinta, entretanto cada indivíduo apresenta 

uma visão própria dos fatos e tais diferenças são de suma relevância para a 

                                                           
174  THOMPSON, Paul. A voz do Passado. 2ª Edição. Editora: Paz e Terra, Rio de Janeiro. 

1992, p.18.  
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compreensão cultural de determinado grupo ou região, é importante salientar 

que a escrita também é um ponto de vista de determinado autor sobre 

determinado assunto que muitas vezes apresenta apenas uma versão dos 

fatos, desta forma trabalhar com a oralidade se faz necessário já que esses 

relatos podem complementar os documentos escritos e registrar novas 

informações que ainda não estão documentadas. 

A História da Virgem dos Pobres faz parte da memória de inúmeros 

devotos da cidade de São Bento, é um importante ponto de referência para 

as recordações de inúmeras situações na vida de seus fieis sendo que pouco 

se tem escrito sobre a mesma o que justifica a importância do registro sobre 

a imagem da santa, é importante ressaltar que “[...] não há, com efeito, grupo, 

nem gênero de atividade coletiva, que não tenha qualquer relação com um 

lugar, isto é, com uma parte do espaço [...]”175, por esse motivo a Virgem dos 

Pobres pode ser considerada um local de memória176 que é muito importante 

para a História da comunidade católica de São Bento, porem os relatos de 

milagres e as Histórias envolvendo a imagem da santa sofrem o risco de cair 

no esquecimento tendo em vista que são poucos os que sabem informações a 

respeito da mesma, o processo de modernização das cidades está cada vez 

mais acelerando os ritmos de cada pessoa contribuindo com o distanciamento 

dos indivíduos e consequentemente das conversas sobre o passado entre 

familiares, sem tais conversas muitos jovens atualmente não conhecem os 

relatos de milagres tão populares na década de 80 logo após a chegada da 

imagem na cidade. 

Pode-se compreender a Virgem dos Pobres como um lugar de memória 

tendo em vista que a mesma apresenta características ritualísticas da 

memória-história da cidade de São Bento, a colocação da santa ocorreu 20 

anos após a fundação da cidade o que resulta na presença da figura religiosa 

ao longo de uma boa parte do desenvolvimento do município permitindo assim 

                                                           
175 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. Trad. Laurent Léon Schaffter. Editora: 
Vértice, São Paulo, 1990. p. 143. 
176 AREVALÓ, Marcia Conceição da Massena. Lugares de memória ou a prática de preservar 
o invisível através do concreto. I Encontro Memorial do Instituto de Ciências humanas e 

Sociais – Mariana / MG, 9-12 de novembro de 2004. p.5 
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momentos memoráveis para os fieis, nesse caso a Virgem dos Pobres de São 

Bento é um local de memória para a cidade pelo fato de ser um ponto de 

rememoração histórica do desenvolvimento urbano local como também pelas 

lembranças coletivas de vários devotos construídas ao longo do tempo; é 

importante ressaltar que “os lugares de memória se configuram 

essencialmente ao serem espaço onde a ritualização de uma memória-história 

pode ressuscitar a lembrança, tradicional meio de acesso a esta”177. 

 

A ORIGEM DA VIRGEM DOS POBRES 

 

A imagem da virgem dos pobres de São Bento é uma replica da imagem 

presente no santuário de Banneux localizada na Bélgica produzida em pedra 

sabão com 60 cm de altura, mas quem é a Virgem dos Pobres? Segundo o 

site oficial de Banneux178 a História da origem da Santa começa no domingo 

do dia 15 de janeiro de 1933 na qual uma moça chamada Mariette Béco 

nascida no dia 25 de Março de 1921, na época tinha apenas 11 anos de idade, 

estava em sua residência à espera do seu irmão mais novo quando a mesma 

avistou uma bela dama brilhante no jardim que a chamou com sua mão, porem 

a jovem não pode sair de casa por ordens de sua mãe, essa mesma moça 

posteriormente visitou a Mariette mais sete vezes sendo essas nos dias 18, 

19, 20 de janeiro, 11, 15, 20 de fevereiro e a ultima visita no dia 02 de março, 

todas no mesmo ano que no caso era 1933. 

 Durantes as visitas à santa conversou com a Mariette a revelando 

informações a respeito da mesma, dentre essas informações destaca-se a do 

dia 19 de Janeiro na qual após Mariette perguntar a moça sobre quem ela é 

a mesma responde como sendo a Virgem dos Pobres e a revela que a fonte 

próxima daquela localidade era reservada aos doentes, essa fonte atualmente 

                                                           
177 AREVALÓ, Marcia Conceição da Massena. Lugares de memória ou a prática de preservar 
o invisível através do concreto. I Encontro Memorial do Instituto de Ciências humanas e 
Sociais – Mariana / MG, 9-12 de novembro de 2004. p.5 
178 SITE BANNEUX, Banneux Notre-Dame, Sanctuaire de La Vierge des Pauvres (Belgique). 
Disponível em < http://www.banneux-nd.be/fr/les-apparitions/ > Acesso em 26 de outubro de 

2018. 
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recebe a visita de muitos peregrinos e alguns relatam que suas águas são 

bentas e podem ajudar na cura de enfermidades, uma imagem da santa foi 

construída na fonte e a denominação da imagem veio por meio de suas 

conversas com a Mariette; uma capela foi construída na localidade de Banneux 

também a pedido da santa e com o tempo esse recinto se tornou um santuário 

famoso que recebe bastantes visitas sendo que também existem relatos de 

milagres relacionados à santa na Bélgica, em 2011 com 90 anos de idade 

Mariette Béco foi internada no lar de idosos em CHC – Résidence La Vierge 

des Pauvres na Belgica onde faleceu. 

A santa chegou à cidade de São Bento por meio do Dr. Genival Soares 

da Silva, segundo o senhor Gildemar de Freitas Ramalho179 o senhor Genival 

quando estava em uma viagem pela Bélgica a trouxe atendendo ao pedido do 

Frei Pascoal Belarus cuja causa era a de propagar a devoção da Virgem dos 

Pobres para São Bento, houve uma procissão para receber a imagem da santa 

e a mesma foi levada até a serra do senhor João Cleodon da Silva180 onde foi 

exposta acompanhada de uma missa realisada dia 21 de julho de 1979, o 

terreno para a exposição da imagem foi escolhido por ser na época o ponto 

mais alto da cidade que podia ser visto de qualquer lugar, porem devido ao 

desenvolvimento da cidade atualmente a serra já não ocupa a posição do local 

mais elevado, por esse motivo havia uma dúvida em saber o motivo pela escolha 

da localidade. 

Durante a viagem da santa até São Bento, segundo o senhor João 

Cleodon, a imagem veio em procissão passando por aproximadamente quinze 

cidades todas da circunvizinhança, essa História também é confirmada pelo 

senhor Gildemar, entretanto os mesmos não lembram o nome de todas as 

cidades na qual a santa passou, a informação também não pôde ser obtida 

através do senhor Genival mesmo assim o importante é que a devoção dos 

                                                           
179 RAMALHO, Gildemar de Freitas. Gildemar de Freitas Ramalho: entrevista [julho. 2018]. 
Entrevistador: Marcos Sílvio Dantas de Araújo. São Bento – Paraíba, 2018. 1 arquivo .M4A 
(10 min). Entrevista concedida ao projeto de pesquisa da disciplina de Laboratório (UFRN). 
180 SILVA, João Cleodon da. João Cleodon da Silva: entrevista [julho. 2018]. Entrevistador: 
Marcos Sílvio Dantas de Araújo. São Bento – Paraíba, 2018. 1 arquivo .M4A (5 min). 

Entrevista concedida ao projeto de pesquisa da disciplina de Laboratório (UFRN). 
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fieis a acolheram no município de São Bento e que a santa foi colocada com o 

intuito de proteger a cidade e levar prosperidade aos “sãobentenses”; ao que 

se entende não há uma promessa como motivo da colocação da santa no local 

e sim um pedido vinculado a uma crença maior de que Nossa Senhora trará 

prosperidade aos moradores locais. Após algum tempo outra pequena imagem 

da Virgem dos Pobres foi colocada um pouco mais a baixo para ser tocada pela 

população, segundo o senhor Gildemar os devotos tentavam tocar na imagem 

grande durante suas orações o que se tornava perigoso devido à altura do 

local, por esse motivo fizeram uma replica de gesso com 30 cm e a colocaram 

em uma altura mais acessível, o senhor Gildemar foi o responsável pela 

restauração dessa pequena imagem que foi levada até o mesmo pelo grupo 

homens do terço da paróquia de São Sebastião da cidade de São Bento, a 

pequena imagem atualmente está na residência da senhora Gevani Soares da 

Silva irmã do senhor Genival.  

 

OS RELATOS DE MILAGRES 

 

 A virgem dos Pobres é considerada pelos devotos uma santa 

intercessora e que a partir dela é possível obter vários milagres, é importante 

deixar bem claro que para os devotos não é a santa em si que realiza o milagre 

e sim Deus que atende a suplica do fiel, a santa neste caso é uma auxiliadora 

contribuindo para que o milagre seja alcançado de forma mais acelerada, 

segundo o senhor Gildemar os primeiros relatos de milagres começaram 

desde a chegada da santa em 1979 estes que são bastante diversificados 

que vão desde aprovação em concursos a curas de doenças, a principal 

característica dos devotos ao receberem o milagre era a de colocar algo 

vinculado à graça recebida na capelinha da santa como forma de 

agradecimento, por exemplo, alguém que foi curado do câncer colocaria um 

maço de cabelos ou algo vinculado a esse combate, infelizmente essa prática 

já não é tão comum na cidade. Como exemplo de um milagre vinculado a 

imagem da Virgem dos Pobres há o relatado da senhora Maria Dantas de 
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Oliveira181 que no dia 01 de abril de 1998 durante a sua segunda gravidez teve 

complicações, no caso a sua bolsa havia se rompido e a mesma foi levada com 

urgência para a sala de cirurgia do Hospital e Maternidade Maria Paulina Lúcio 

localizado no centro da cidade de São Bento, segundo a senhora Maria o 

médico havia dito que tentaria salvar a vida da mãe subentendendo que a do 

bebê não havia soluções, durante o processo de preparação para cirurgia ela 

resou a Deus e pediu a intersessão da Virgem dos Pobres fazendo uma 

promessa de que se a criança sobrevivesse à senhora Maria subiria os 

degraus de joelhos estes que dão acesso à imagem da santa, tudo deu certo 

a criança nasceu saudável e a senhora Maria após um mês e meio do parto 

pagou a promessa demonstrando sua gratidão, atualmente seu filho consta 

com a idade de 20 anos e nunca apresentou sequelas. 

 Os relatos mais comuns citados pelo senhor Gildemar e a senhora Maria 

são os dos cadernos que eram colocados na capelinha da santa pelos alunos 

que apresentavam dificuldade na escola, o que ocorria era uma promessa 

entre o aluno e a santa na qual quando o mesmo tinha notas baixas em uma 

ou mais matérias ele rezava pedindo a intercessão da santa para ser aprovado 

no ano letivo e quando recebia a aprovação o mesmo depositava na capela da 

santa o seu caderno ou livro didático que foi utilizado durante o ano; a senhora 

Maria afirma que quando criança visitava a Santa com suas primas e uma 

delas até colocou um caderno na localidade, infelizmente essas primas já 

faleceram; a senhora Maria ainda relata que nunca colocou um caderno no 

local com medo de alguém pegar suas informações pessoais, talvez esse seja 

um dos motivos pela diminuição desta prática já que qualquer pessoa pode ter 

acesso à capelinha com tudo que estiver nela. Atualmente na capela da Virgem 

dos Pobres é possível encontrar alguns cadernos, livros, algumas roupas de 

crianças, velas, terços e rosas podendo ser símbolos representativos dos 

milagres; a pouca quantidade de materiais encontrados pode ser resultante 

da diminuição desta prática de colocar algo na capela em relação ao processo 

                                                           
181 OLIVEIRA, Maria Dantas de. Maria Dantas de Oliveira: entrevista [julho. 2018]. 
Entrevistador: Marcos Sílvio Dantas de Araújo. São Bento – Paraíba, 2018. 1 arquivo .M4A 

(9 min). Entrevista concedida ao projeto de pesquisa da disciplina de Laboratório (UFRN). 
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de decomposição dos materiais no local através da ação do clima e do tempo, 

mas de fato ainda há materiais no local. 

 

É fácil notar que existe no meio das crenças populares certa 
familiaridade entre o ‘santo’ e os devotos, e entre devotos e outros 
devotos. Pode-se dizer que a rápida propagação da adoração ao santo 
se dá devido ao reconhecimento, na visão de seus devotos, de seu 
‘poder’ e capacidade de realizar milagres e prodígios, por estarem 
perto de Deus.182. 

 

Essa aproximação entre o santo e o devoto ocorre tanto com santos 

oficiais como também com santos populares, assim a fé dos devotos é 

fortalecida pelos relatos de milagres de outros devotos contribuindo com a 

propagação da crença e na manifestação de mais visitantes ao determinado 

local, o fiel por ter uma aproximação com o santo acaba por recorrer a este 

intercessor em situações de dificuldade, como no exemplo já citado da senhora 

Maria, sendo que a aproximação entre os devotos com Nossa Senhora acaba 

por ser mais forte principalmente com as mães já que a Virgem Maria é a mãe 

de Jesus. 

 

O culto a Nossa Senhora é a devoção católica que teve grande 
aceitação pelo povo latino americano, tanto que espalhou uma 
infinidade de romarias em homenagem a Virgem Maria em vários 
países e cidades da América Latina que tem como padroeira a Nossa 
Senhora – vale lembrar que Nossa Senhora de Guadalupe é a Padroeira 
dos países latino-americanos.183. 

 

Essa relação entre os devotos e Nossa Senhora pode ocorrer pela 

aproximação entre a santa com Deus, tendo em vista que segundo a Igreja 

católica Maria é a mãe de Jesus, como também pode ocorrer pela aproximação 

do devoto com a História da mesma já que muitas mães se identificam com o 

sofrimento de Nossa Senhora, por esse motivo o apego à santa como 

intercessora acaba por se destacar. Isso ocorre também por que: 

                                                           
182 Silva, Jaciely Soares. Santos, Márcia Pereira. Devoção popular em Catalão: “Santo 
Antero”. Mneme – Revista De Humanidades, 2011 – Jan / Julho. p. 267. 
183 SANTOS, Sandra Rodrigues dos. Capelinhas: o circulo de devoção de Nossa Senhora. 
Universidade Federal do Rio Grade do Sul. Instituto de Filosofias e Ciências Humanas, 

Departamento de Antropologia. Porto Alegre, 2014. p. 9 
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A Virgem Maria ocupa uma posição única, particular, singular e 
complexa, no panteão de santos e santas beatificados pela Igreja 
Católica. Maria mãe de Deus é única, mas ao mesmo tempo apresenta 
uma diversidade podendo ser reconhecida e identificada nas inúmeras 
Nossa Senhoras consagradas mundo afora que alimentam a devoção 
do povo católico.184 

 

Desta forma pelo grande número de representações a mesma é mais 

acessível aos devotos, é importante ressaltar que a Virgem dos Pobres não é 

a padroeira da cidade de São Bento, sendo estes: São Sebastião e São 

Bernardo de Claraval o que permite a compreensão de uma intimidade entre 

os devotos com a Virgem dos Pobres não por ser um culto de padroeira 

exaltado pelas Matrizes locais e sim uma manifestação dos próprios 

“sãobentenses” em amar Nossa Senhora partindo de uma crença individual. 

Com relação às promessas aos santos é importante compreender que: 

 

Fazer uma promessa ao santo é mais que fazer um pedido, constitui-
se um compromisso com o mesmo. A relação estabelecida entre 
devoto/santo, não se encerra com a dádiva recebida, mas com a 
retribuição do devoto ao santo. Dessa forma, quando o devoto ‘paga’ 
a promessa ele salda uma dívida, porém não cancela a relação pessoal, 
pois sempre que necessário esse pacto será restabelecido com novas 
petições e novas retribuições.185. 

 

Nessa perspectiva é possível compreender que há um jogo de trocas 

entre o devoto e o santo de devoção sendo que essa relação de crença não 

limita as ações do fiel possibilitando o fortalecimento de sua fé já que após o 

pagamento da promessa o mesmo exalta suas crenças em gratidão ao 

ocorrido e sempre que precisar recorrerá novamente ao santo, sem contar 

que em gratidão e felicidade o devoto contará sobre os feitos de Deus através 

da intercessão do santo na sua vida o que pode atrair novos fiéis, deste modo 

os materiais colocados na capela da Virgem dos Pobres serve não só como 

uma forma pagar pela graça recebida, mas também como uma forma de 

propagação da crença local; são provas de que fiéis que acreditaram na Virgem 

                                                           
184  SANTOS, Sandra Rodrigues dos. Ibid. p. 11. 
185 Silva, Jaciely Soares. Santos, Márcia Pereira. Devoção popular em Catalão: “Santo 

Antero”. Mneme – Revista De Humanidades, 2011 – Jan / Julho. p. 267. 
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dos Pobres receberam suas graças e que se um novo devoto tiver fé também 

poderá receber os seus milagres. 

 

 

SOBRE O CONCEITO DE CRENÇA 

 

A crença na Virgem dos Pobres é muito importante para os devotos de 

São Bento ela movimenta a fé dos fieis sendo um ponto de apoio para várias 

situações, segundo Maria Rita Furtado em sua tese “UMA DISCUSSÃO 

ACERCA DO CONCEITO DE CRENÇA” as ações do ser humano são justificadas 

por aquilo em que acredita e não só justificadas como também são os motivos 

que faz o ser humano agir, por exemplo, os devotos da Virgem dos Pobres 

acendem velas em sua capelinha e essa ação só ocorre por que os mesmos 

creem na intercessão da santa do contrario não acenderiam; “A crença será, 

então, uma espécie de norma que rege as acções e os hábitos de uma 

pessoa.” 186 como poder ser visto no caso do catolicismo na qual um cristão 

deve seguir os 10 mandamentos de Deus, caso não siga o mesmo está 

pecando e deve se confessar, nota-se que os mandamentos por sua vez 

regulamentam o que um cristão pode ou não fazer. 

Não só no sentido religioso a crença também regula o comportamento 

da população através das leis e normas de boa conduta e essas no contexto 

civil caso sejam desobedecidas são na maioria dos casos consideradas crimes, 

como no exemplo de homicídio regulado pela constituição brasileira no artigo 

121 do código penal decreto de lei 2848/40187 na qual consiste na reclusão 

do individuo que cometeu o delito, ou seja, a crença de um código penal que 

pune aqueles que desobedecem controlam as ações de uma grande parte da 

população. O conceito de Crença empregado aqui está no sentido amplo do 

acreditar o que permite a definição de Michael de Certeau em sua obra “A 

                                                           
186 FURTADO, Maria Rita. Uma Discussão Acerca do Conceito de Crença. Universidade de 
Lisboa. Programa em Teoria da Literatura. Lisboa. 2011, p.13. 
187 CÓDIGO PENAL, Homicídio Artigo 121. Disponível em 
<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/codigo-penal-decreto-lei-2848-

40#art-121> Acesso em 30 de outubro de 2018. 
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INVENÇÃO DO COTIDIANO” na qual crença não se limita apenas ao sentido 

religioso. 

  

A título de primeira aproximação, entendo por “crença” não o objeto 
do crer (um dogma, um programa etc.), mas o investimento das 
pessoas em uma proposição, o ato de enunciá-la considerando-a 
verdadeira – noutros termos, uma “modalidade” da afirmação e não o 
seu conteúdo. 188. 

 

Nesse sentido a crença pode ser compreendida como o acreditar de uma ou 

mais pessoas em uma verdade que pode ou não ser compartilhada por algum 

grupo na qual essa crença sempre será uma verdade para quem crer, quando 

compartilhada por um grande grupo a crença acaba por se tornar uma verdade 

muitas vezes absoluta tendo em vista que “a verdade consiste no facto de ser 

partilhada por uma comunidade” 189, a exemplo de crença compartilhada pode-

se observar o cristianismo que no caso é partilhada por vários fieis e o código 

penal do Brasil que é compartilhada por todos os brasileiros, nesse sentido 

as crenças regulamentam as ações de cada indivíduo restringindo algumas 

ações que podem ser tidas como exageradas ou erradas para o código de 

conduta que a criou, no caso do cristianismo não seguir os 10 mandamentos 

de Deus é está em pecando e para o devoto pecar é se afastar cada vez mais 

do paraíso, já para o código penal brasileiro a desobediência de alguma lei é 

crime e pode ser punido com a reclusão do individuo. 

As grandes teorias que regem o mundo e são consideradas verdades, 

como no caso da teoria da gravidade, não deixam de serem crenças à medida 

que são construções humanas criadas por alguém que conseguiu explicar de 

forma mais lógica como o mundo funciona, é tanto que se algum estudioso 

conseguir uma teoria mais lógica e aceitável para a ciência a mesma pode 

passar a se tornar uma nova verdade refutando a anterior como no caso do 

Heliocentrismo190; “Deste modo, pode afirmar-se que quanto mais partilhadas 

                                                           
188 CERTEAU, Michael de. A invenção do Cotidiano. 3 ed. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis: Vozes, 1998. p. 278. 
189 FURTADO, Maria Rita. Op. Cit. 2011, p.39. 
190 Teoria na qual afirma que os corpos celestes giram em torno do sol, inicialmente 

pesquisada por Nicolau Copérnico e posteriormente defendida por Galileu Galilei. 
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forem as crenças, mais verdadeiras serão, uma vez que, do ponto de vista de 

quem acredita, não há crenças falsas”191. 

O ato de crer está intimamente ligado à religiosidade tendo em vista 

que não existe religião sem a crença, nessa perspectiva o catecismo da Igreja 

católica revela na seção 154 do capítulo 87.2 “Ato humano de crer” que: 

 

Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito 
Santo Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente 
humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem 
confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Já no campo 
das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer 
no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas 
intenções e confiar nas promessas delas (como, por exemplo, quando 
um homem e uma mulher se casam), para entrar assim em comunhão 
recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade 
"prestar, pela fé, à revelação de Deus plena adesão do intelecto e da 
vontade" e entrar, assim, em comunhão íntima com ele 192. 

 

A crença nesse caso está intimamente ligada à vontade de Deus e as 

revelações divinas ocorridas através do espírito santo iluminando assim o fiel, 

subentende que a crença religiosa é uma manifestação divina ocorrida pela 

permissão do próprio Deus, é um ato eclesial que ao mesmo tempo é humano 

tendo em vista que os mesmos necessitam de relações sociais e estas são 

manifestadas diariamente, crença neste caso no sentido religioso é a 

compreensão da palavra de Deus e de todos os ministérios envolvendo o ser 

humano; dentre esses mistérios destaca-se a morte que independentemente 

da crença vincula o religioso com o social, a alma sagrada e o corpo mundano 

e pecador, é um fato inegável podendo até ser considerada uma verdade 

absoluta já que todos creem que um dia irão falecer. “Com efeito, ao longo de 

toda a minha vida, não posso afinal crer a não ser em minha morte...” 193. 

 

 

                                                           
191  FURTADO, Maria Rita. Op. Cit. 2011, p.59. 
192 CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Ato Humano de Crer. Disponível em: 
<http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z/c/crer.html>. Acesso em 22 de Outubro de 
2018. 
193 CERTEAU, Michael de. A invenção do Cotidiano. 3 ed. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis: Vozes, 1998. p. 297. 
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PORQUE ESCOLHER UMA CRENÇA? 

 

Até o momento já foi discutido que as crenças controlam as ações de 

um individuo já que as mesmas apresentam um conjunto de condutas a serem 

seguidas, essas podem ser leis ou mesmo dogmas na qual divide o “certo” do 

“errado” e mesmo que uma pessoa não escolha uma crença o mesmo está 

sujeito às verdades do mundo atual que por sua vez são crenças 

compartilhadas tidas como verdades, mas o que atrai um individua a uma 

crença religiosa? A crença por compartilhar um conjunto de ideias atrai aos 

que se agradam e compartilham dessas mesmas ideias e assim são escolhidas 

de forma que faça o crente se sentir o mais confortável possível, “uma pessoa 

só pode começar a duvidar de uma crença se essa crença não a agradar”194 

por esse motivo um devoto fervoroso irá defender a sua fé com todas as suas 

convicções mesmo que alguém apresente provas do contrário. 

 

Uma pessoa que tenha tido uma educação cristã e que tenha adoptado 
o cristianismo, poderá aceitar o Santo Sudário como uma prova da 
existência de Cristo. Porem, se a mesma prova for apresentada a 
alguém que tenha já rejeitado a fé cristã – ou a alguém para quem o 
cristianismo seja uma “hipótese morta” –, essa prova virá apenas 
confirmar a rejeição. Da mesma forma, se alguém se questionar 
quanto a aceitar a fé cristã, de acordo com o que esteja para trás, 
uma prova como a mencionada, ou qualquer outra, pode resultar na 
crença no cristianismo ou na crença oposta195. 

 

Nesse sentido é possível compreender que a os conhecimentos iniciais 

de um individuo moldam a forma de como o mesmo irá interpretar o mundo, 

para quem crer os milagres serão como provas de sua fé e os mesmos 

fortalecerão a sua crença, da mesma forma que os milagres para quem não 

crer pode ser tido como uma forma de manipulação, as crenças iniciais são 

transmitidas pelos pais até que novas crenças sejam adicionadas na vida do 

individuo através do convívio com os demais seres vivos, esse contato pode 

                                                           
194 FURTADO, Maria Rita. Uma Discussão Acerca do Conceito de Crença. Universidade de 
Lisboa. Programa em Teoria da Literatura. Lisboa, 2011. p.43. 
195 FURTADO, Maria Rita. Ibid. p 46. 
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resultar no fortalecimento de suas convicções ou na mudança das mesmas já 

que o convívio social permite novas compreensões do mundo. Nota-se que:  

 

A religiosidade foge do campo intelectual, do inteligível acadêmico, já 
que é impossível sua materialização. Sua explicação se funde através 
da lógica do sobrenatural, ou seja, aquilo que caminha na contramão 
da ordem normal dos acontecimentos, além de constituir uma espécie 
de válvula de escape das classes populares, ante as injustiças sociais 
do cotidiano.196. 

 

Por esse motivo a escolha de uma religiosidade serve como um ponto 

de apoio para o devoto sendo a sua crença uma estratégia de como sobreviver 

as mais diversas situações do cotidiano, a crença é para o crente suas 

convicções de vida, ou seja, é a sua verdade, aquilo que o fará compreender o 

mundo em sua perspectiva além de regular suas ações em sociedade; a crença 

também é bastante importante para compreender a cultura das comunidades 

tendo em vista que são verdades compartilhadas por um grupo e devem ser 

analisadas levando em consideração a sua atuação no campo cultural da 

comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o artigo foi possível registrar e debater sobre a crença 

da Virgem dos Pobres existente na cidade de São Bento da Paraíba, observar 

que crença não é algo exclusivo das religiões e que a mesma também é uma 

construção humana que contem regras e estas muitas vezes regula as ações 

dos seres vivos, que cada pessoa busca acreditar nas crenças que o satisfaz 

permitindo-o estar em uma zona de conforto sendo que os devotos de uma 

determinada crença irão defendê-la com todas as suas forças já que a mesma 

molda a forma como esses indivíduos enfrentam o cotidiano. 

 A crença na Virgem dos Pobres mostrou ser um importante ponto para 

se compreender a religiosidade dos “sãobentenses” tendo em vista que a 

                                                           
196 Silva, Jaciely Soares. Santos, Márcia Pereira. Devoção popular em Catalão: “Santo 

Antero”. Mneme – Revista De Humanidades, 2011 – Jan / Julho. p. 269. 
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mesma está presente em suas vidas como uma intercessora, é uma santa 

oficial da Igreja Católica que apresenta na cidade de São Bento características 

populares resultantes da fé local como no caso dos relatos dos cadernos, 

tendo em vista que até o momento não foi encontrada nenhuma relação entre 

essa representação de Nossa Senhora com os estudantes ou prática similar; 

foi possível também compreender os motivos que levaram a colocação de uma 

representação de Nossa Senhora em São Bento o que diferente do senso 

comum não apresenta uma promessa como principal causa, mas sim uma boa 

intenção de propagar a fé cristã e a crença na Virgem dos Pobres pela 

comunidade católica local já que a mesma não é tão comum na região. 

O artigo permitiu compreender que os relatos de milagres juntamente 

com a História da Virgem dos Pobres estão presentes nas memórias de 

alguns devotos e são propagadas através de conversas casuais, entretanto 

esse fato é um pouco preocupante já que a maioria dos moradores não 

conhecem estas informações o que pode ser resultante da falta de valorização 

cultural em relação à imagem da santa como patrimônio da cidade, essa 

situação pode resultar no esquecimento de inúmeras memórias importantes 

para vários cidadãos já que também ha pouca informação escrita sobre a 

mesma, é importante compreender que a imagem da Virgem dos Pobres não 

é apenas um símbolo religioso, e sim um símbolo cultural que faz parte da 

História de São Bento da Paraíba presente na memória de vários residentes 

do local. 

 

FONTES 
Para os devidos fins deste artigo foram utilizadas entrevistas realisadas com 
(3) residentes, dona Maria Dantas de Oliveira (45) anos de idade, Gildemar de 
Freitas Ramalho (62) anos e João Cleodon da Silva (70) anos todos devotos a 
Virgem dos Pobres, as entrevistas foram realisadas de forma semi-
estruturadas e gravadas pelo aparelho de comunicação portátil o celular. As 
informações sobre a origem da santa juntamente com a sua História foi 
retirada do site oficial de Banneux197. 
 

                                                           
197 SITE BANNEUX, Banneux Notre-Dame, Sanctuaire de La Vierge des Pauvres (Belgique). 
Disponível em <http://www.banneux-nd.be/fr> Acesso em 26 de outubro de 2018. 
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ANEXO A – Foto da Virgem dos Pobres de São Bento.198 

  

                                                           
198 Acervo Pessoal, Foto retirada no dia 05 de agosto de 2017 as 06:12 AM. 
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 O Vale do Amanhecer é um movimento doutrinário e religioso 

espiritualista cristão, que teve a sua fundação do Brasil no fim da década de 

1960, mais precisamente no ano de 1969, na cidade de Planaltina que é uma 

das cidades satélites do Distrito Federal-DF. E conta nos dias atuais com 

aproximadamente 800 mil adeptos espalhados pelo Brasil em todos os 

estados e também em alguns países como Canadá, Portugal e Espanha, 

dentre outros. O vale do Amanhecer foi fundado e instituído pela médium 

clarividente Neiva Chaves Zelaya, com o auxílio e a orientação dos planos 

espirituais, mesmo com as dificuldades financeiras, a caminhoneira que havia 

se mudado para região próxima à Brasília, afim de trabalhar na construção da 

cidade satélite, dedicou-se também a construção do primeiro e Maior Templo 

da Doutrina do Amanhecer. Nesse sentido, este artigo tem por objetivo traçar 

um panorama da história pessoal da Neiva Zelaya, Tia Neiva como é mais 

conhecida, atrelando também ao nascimento do Movimento Vale do 

Amanhecer. 

 

NEIVA E AS SUAS ORIGENS 

 

 De acordo com o registro de nascimento, no dia 30 de outubro de 1925, 

nasce na cidade de Propriá no estado de Sergipe, a menina identificada como 

Neiva Seixas Chaves, mas como era comum que se registrassem crianças em 

municípios que não os de seu nascimento, muitos dos seus familiares 

atestavam que Neiva havia nascido na cidade de Ilhéus na Bahia. 

 A menina, primeira filha de Antônio Medeiros Chaves e Maria de Lourdes 

Seixas Chaves, esses ainda teriam mais três filhos: Nivaldo, Zereco e Linda. 
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Neiva, foi criada em um ambiente conservador, cristão católico de uma família 

de posses médias. Seu pai era Topógrafo, e Neiva sempre o acompanhava nas 

viagens pelas cidades em que o pai atuava profissionalmente. 

 Na sua adolescência, Neiva se muda juntamente com a família para o 

município próximo a região norte do Goiás: Jaraguá, para uma fazenda de 

propriedade de seu pai, essa permanecia na cidade de Jaraguá tem de certa 

forma influência direta com o seu “destino” na sua fase adulta. 

 

 
Figura 4: Tia Neiva.Disponível em:exiliodojaguar.blogspot.com/2017/09/pequeno-

historico-tia-neiva.html acessado em 05/02/2019 as 16:54 pm. 

 

 Casa-se em 31 de outubro do ano de 1943 na cidade vizinha a Jaraguá, 

Ceres. Com Raul Zelaya Alonso(1916-1949) brasileiro, carioca, de 

ascendência argentina que no início da década de 1940, transfere-se para a 

região centro oeste do país, com o objetivo de empregar-se como mão de obra 

nas políticas de desenvolvimento de Getúlio Vargas. Do seu casamento com 

Raul Zelaya, Neiva teve seus quatro filhos: Gilberto Chaves Zelaya, Carmem 

Lucia Chaves Zelaya, Raul Oscar Zelaya Chaves e Vera Lúcia Chaves Zelaya. 

  Seu marido, Raul Zelaya na cidade de Jaraguá atua como secretário 

administrativo da CANG – Colônia Agrícola Nacional do Goiás, que tinha como 

principal objetivo ocupar e interligar as regiões interioranas ainda 

inexploradas, a CANG era administrada a partir da nomeação do Governo 

Federal por Bernardo Sayão Carvalho Araújo Carvalho(1901-1959) figura que 

será de grande importância para Neiva na sua transferência para o cerrado e 

para sua atuação na construção de Brasília.  
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 Perde seu marido Raul Zelaya precocemente no ano de 1949, viúva e 

tendo cursado apenas ate o terceiro ano do ensino primário, e com seus 

quatro filhos para criar, Neiva sem hesitar, junta seus recursos financeiros e 

abre uma pequena casa de produtos de fotografias, que recebe o nome de 

Foto Neiva., ainda em Goiânia. Por causa da necessidade de manipular 

produtos químicos fotográficos para revelação de imagens, Neiva Zelaya é 

exposta a complicações respiratórias, o que após recomendações medicas faz 

com que Neiva encerre as atividades do estúdio de  fotografias Foto Neiva. 

 Após o encerramento das atividades da Foto Neiva, a alternativa 

utilizada por Neiva foi a compra de uma chácara próxima a Ceres, como não 

havia recursos financeiros para contratação de pessoal, Neiva cuidava das 

atividades de plantio e colheita e o carregamento da produção o que a 

esgotava fisicamente. Com o esgotamento físico, Neiva novamente troca de 

atividade provedora de seu sustento, via-se agora proprietária de  seu 

primeiro caminhão. Sendo ela a primeira mulher no Brasil a retirar o registro 

profissional como caminhoneira, como na imagem abaixo, em publicação virtual 

da Revista Caminhoneiro de 6 de março de 2018, onde para parabenizar as 

mulheres pelo dia da mulher, Tia Neiva ilustra a publicação juntamente com 

seu caminhão. 

 

 
Figura 5: Tia Neiva Caminhoneira. Revista Caminhoneiro no Instagram; Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/Bf-iku4lzGc/ acessado em: 05/02/2019 às 16:57 hs. 

 

Nesse momento, entra na sua jornada a menina Gertrudes, a quem 

Neiva adotou, tinha 12 anos de idade e mais velha que os quatro filhos de 
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Neiva, recebe o sobrenome Zelaya, passando a se chamar Gertrudes Alves 

Zelaya, que muitas das vezes se responsabilizou por ficar com as quatro 

crianças para que Neiva pudesse trabalhar.Gertrudes, esteve ao lado de Neiva 

durante todo o processo de transição, construção e instituição do Vale do 

Amanhecer e mesmo após a morte de Tia Neiva. 

Com o caminhão, Neiva passava peças rotas de Minas Gerais, do interior 

paulista e do Paraná, onde realizava transporte e fretamento de cargas. 

Durante uma de suas voltas pra casa, Neiva tem seu caminhão roubado. Sem 

o caminhão, muda-se pra Morrinhos e começa a trabalhar como costureira de 

peças encomendadas. 

Em 1954, Neiva se muda para Goiânia onde passa a atuar como 

motorista de ônibus coletivos urbanos, e juntamente com ela, seu filho 

Gilberto, passa também a desempenhar a atividade de cobrador no coletivo. E 

quando não estava no ônibus, Neiva também trabalhava de repórter em uma 

das revistas da cidade. Com o dinheiro arrecadado, ela compra seu novo 

caminhão. 

Em matéria do Jornal Correio Brasiliense de 18 de junho de 1972, sobre 

o Vale do Amanhecer, aborda-se um pouco da trajetória de Neiva na região de 

Goiânia: Ali trabalhou como fotografa e motorista de ônibus, comprando mais 

tarde um caminhão, passando a percorrer os quatro cantos do Brasil, levando 

os meninos na cabina.” (Correio Brasiliense, 18 de junho de 1972 Ano 

1972\Edição 03843)199 

 Já em maio de 1957, a convite de Bernardo Sayão amigo de seu falecido 

marido Raul, para trabalhar na construção de Brasília, Neiva prontamente 

atende ao convite e se muda um dos barracões próximos a construção da 

cidade, levando Gertrudes e seus filhos.  

As demonstrações de Mediunidade de Neiva já se manifestavam desde 

a sua infância, fato que era efetivamente repreendido pelos seus pais. 

Repressão que até a efetivação com o Vale do Amanhecer ainda se faziam 

                                                           
1 Acessado em 05/02/2019 Disponível na Hemeroteca Digital no endereço: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&PagFis=23396&Pesq=v
ale%20do%20amanhecer) 
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presentes na vida de Neiva, fato confirmado por em depoimento dado ao Jornal 

a Ultima Hora meses antes de sua morte em 1985. (Galeazzi apud Reis, 2008 

p.149)  

Contudo apesar da repressão de seus pais quando criança e de leve 

cessar dessa mediunidade durante a sua juventude, no ano de 1957, a 

mediunidade de Neiva passa a se manifestar de forma mais contundente, Neiva 

passa a ver criaturas extra-humanas, diferentes das dimensões terrenas. O 

que fazem a mesma acreditar que estava perdendo a sua sanidade mental.  

Nesse sentindo Neiva passa a procurar ajuda eclesiástica junto ao 

Padre Roque Valiatti Batista, e também junto a psicólogos, mas é na figura 

de  Wolnei, irmão de seu companheiro a quem escutava coisas referentes ao 

espiritismo que lhe trouxe de certa forma, entendimento do que estava a 

ocorrer. Além de Wolnei, outra figura importante no entendimento da sua 

capacidade mediúnica foi Mae Neném, uma estudiosa do espiritismo 

kardecista. 

  A partir de então, a trajetória de Neiva para a se voltar para caridade, 

primeiramente oferecendo refeições a necessitados e logo depois se dedicaria 

ao orfanato.  

 Em abril de 1959, no núcleo bandeirante e já com um pouco mais de 

domínio da sua capacidade mediúnica, juntamente com Mãe Nénem, Neiva 

funda a União Espiritualista Seta Branca ou mais conhecida como UESB, que 

foi registrada institucionalmente em julho do mesmo ano, tratando-se de um 

“grupo de religiosos, que... dispunha-se a praticar a caridade, proceder a 

evangelização e prestar atendimento espiritual.”( Reis, 2008 p.156)  

 



 
266 

 

 
Figura 6 Placa da UESB disponível em: http://aspirantevalelasaro.no.comunidades.net/ao-

aspirante-a-doutrina-do-vale-do-amanhecer. Acessado em 12/02/2019 as 17:06pm. 

 

 Ainda em 1959, Neiva recebe a orientação dos espíritos para transferir-

se de localidade, agora para uma área rural denominada Serra do Ouro, na 

rodovia que liga Brasília ao município de Anápolis. Mesmo com as dificuldades 

financeiras o grupo ganhava mais adeptos. Nesse interim a Clarividente tinha 

ainda mais a confirmação da sua capacidade mediúnica, e já na década de 60, 

Neiva começa a ter contato com um monge tibetano a partir da técnica de 

transporte consciente, onde ela aparentemente dormia, mas o seu espírito 

sairia do corpo e habitava outros planos.  

O contato com o monge Humanrran a partir dos relatos da própria Neiva 

é que a formam para que pudesse construir a partir dos ensinamentos dos 

planos espirituais o que se tornaria a Doutrina do Vale do Amanhecer. Nesse 

meio tempo, após completar 5 anos de existência, a UESB e a continuidade 

de projeto com Mãe Neném se desfez. 

 Após a dissolução da União Espiritualista Seta Branca, Mãe Neném, 

segue para Goiânia, e Tia Neiva para Taguatinga em 10 de fevereiro de 1964, 

ainda na região satélite de Brasília. Mas ainda não era em Taguatinga que o 

Vale do Amanhecer iria se instalar definitivamente.   

Em 1965 a OSOEC - Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, 

recebe Mario Sassi, peça fundamental da instituição da doutrina, e que viria 

a ser companheiro de Neiva. 
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Seria em Planaltina-DF, que o Vale do Amanhecer se consolidaria no ano 

de 1969, guiados pelas instruções dos planos espirituais de acordo com Tia 

Neiva. O templo foi construído em uma área rural de 22 alqueires em 

aproximadamente 46 dias, de acordo com o Jornal Correio Brasiliense de 18 

de junho de 1972.200A partir de então a trajetória pessoal de Tia Neiva, passa 

a ser também a trajetória de implantação do Vale do Amanhecer e da sua 

Consolidação.  

 
Figura 7 Imagem aérea do Templo Mae do Vale do Amanhecer, Estrela Candente. 

Disponível em:http://odevanto.blogspot.com/p/o-vale-do-amanhecer_20.html acessado em 
12/02/2019 as 22:15pm 

 

O vale do Amanhecer, é uma doutrina espiritualista que tem como 

centro a Figura de Jesus Cristo, e ligados a ele segundo o imaginário da 

construção da doutrina existe um panteão de espíritos altamente evoluídos, 

que estão juntos e interligados a partir do princípio de reencarnação e do 

karma.  

Tia Neiva, após a instituição e construção do Templo Mãe, se dedica ao 

trabalho espiritual e ao orfanato. Aos poucos a doutrina passa a crescer e 

ganhar mais adeptos. Ela acreditava ser guiada pelos planos espirituais 

mesmo em meio as dificuldades financeiras e as complicações de sua saúde 

                                                           
2 Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&PagFis=23396&Pesq=v
ale%20do%20amanhecer acessado em: 12/02/2019 as 19:41pm 

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&PagFis=23396&Pesq=vale%20do%20amanhecer
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&PagFis=23396&Pesq=vale%20do%20amanhecer
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que com o passar dos anos havia se fragilizado. Tia Neiva, foi ficando 

conhecida, médiuns como seu contemporâneo Chico Xavier, já conhecido na 

época, atestavam o mediunidade da Neiva, ela mesma suas falas, citava que 

Chico era um dos poucos que a reconhecia como médim. 

 Seus Ensinamentos eram passados muitas vezes por cartas abertas 

aos mestres que integravam a doutrina, e que circulam até os dias atuais. Ou 

algumas vezes, Tia Neiva deixava que houvesse a gravação enquanto ela 

transmitia suas mensagens ou a mensagem dos seus mentores, os espíritos 

evoluídos que ela afirmava  estar sempre ao seu lado. Também durante o 

exercício da doutrina, nomeou hierarquicamente pessoas de sua confiança 

para cuidar dos assuntos do movimento juntamente a ela, a exemplo de Mario 

Sassi, que sempre esteve responsável pelo processo burocrático e para 

documentar o movimento. Bem como de seus filhos Gilberto e Raul Zelaya que 

sempre estiveram ao seu lado no processo. 

 Até o ano de sua morte (1985) Neiva protagonizou tudo o que disse 

respeito ao Vale do Amanhecer e a sua constituição e consolidação. Após a 

sua morte o movimento continuou, com a colaboração de seus filhos de Mario 

Sassi. 

Hoje conta com mais de 800 mil adeptos e mais de 800 templos 

espalhados por várias partes do mundo e por todos os estados do Brasil. 

Chama atenção pela mistura de elementos de várias religiões cristãs a 

exemplo do catolicismo, o kardecismo, religiões de matriz africana como a 

umbanda e o candomblé, bem como de religiões orientais. Esse hibridismo 

cultural e religioso está representado na pratica da doutrina, no espaço 

templário, nas indumentárias, nas preces, e em todas as suas insígnias. 

Em torno do Templo Mae, se formou uma cidade de aproximadamente 

25 mil habitantes, no princípio de adeptos da doutrina mas nos dias atuais de 

pessoas que também não fazem parte do Vale do Amanhecer. A cidade do Vale 

conta com urbanização, linhas de ônibus que a ligam a Brasília, saneamento 

básico, pavimentação e escolas por exemplo. Esse é o legado deixado por Tia 

Neiva, após todo o seu processo de amadurecimento mediúnico ela estabelece 
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uma das expressões religiosas mais contundentes no Brasil, com traços bem 

definidos e estabelecidos. E que a cada ano cresce em número de adeptos e 

de templos.  

Enfim, o objetivo do nosso artigo, foi mostrar e analisar um pouco da 

trajetória de Tia Neiva enquanto formadora de uma das expressões religiosas 

ricas em traços culturais existentes no Brasil nos dias atuais, nesse sentido 

este trabalho é lacunar, pois na trajetória pessoal e na formação do Vale do 

amanhecer, ainda existem traços muito pertinentes e que podem ser 

amplamente discutidos em outras pesquisas, contudo, entendemos que nesse 

momento a contribuição acerca do objeto foi efetivada.  
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INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo foi semeado durante os componentes curriculares 

“História do Rio Grande do Norte II” e “História do Brasil IV”, ministrados pela 

professora Jailma Maria de Lima, no curso de História da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES – 

Campus de Caicó). Objetivando a aproximação do ofício do historiador 

enquanto pesquisador, bem como, estimulando o desenvolvimento de 

discussões que contribuíssem com a historiografia norte-rio-grandense, tais 

disciplinas tinham, como proposta avaliativa, a elaboração de uma pesquisa 

cujo suportes documentais fossem os jornais potiguares disponíveis no acervo 

online da Hemeroteca Nacional Brasileira. Neste sentido, desenvolvemos esta 

pesquisa com o fito de observar e discutir como as religiosidades luso-afro-

indígenas apareceram no jornal norte-rio-grandense “O Poti”, durante os anos 

de 1954 a 1960.   

Durante o século XX, podemos observar uma relutância dos 

historiadores em assumirem a imprensa como alicerce de uma pesquisa 

histórica: se pesquisava sobre a imprensa, porém não através da imprensa. 

Isso pois os remanescentes da tradição positivista classificavam 

hierarquicamente as fontes históricas, descartando as que não se 

caracterizassem como “neutras”, “verdadeiras” e “objetivas”. Assim,  
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os jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do 

passado, uma vez que essas "enciclopédias do cotidiano" 

continham registros fragmentários do presente, realizados sob 

o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez 

permitirem captar o ocorrido, dele forneciam imagens parciais, 

distorcidas e subjetivas. (LUCA, 2005, p. 112). 

 

Todavia, são essas próprias paixões e subjetividades que podem ser 

examinadas através da lupa do historiador, este responsável por analisar e 

problematizar as narrativas jornalísticas, atendando-se ao jogo de interesse 

que as cercavam. Segundo Tânia Luca, os jornais estão num contexto de 

“ideias, crenças e valores que se pretende difundir a partir da palavra escrita” 

(LUCA, 2005, p. 140). De tal forma, nutrimos de importância a identificação 

do grupo que estava por trás do periódico analisado.  

O jornal “O Poti” era, na verdade, a versão matutina do jornal Diário de 

Natal, e posteriormente passou a ser sua versão dominical. O Diário de Natal 

– que, inicialmente, se chamava apenas “Diário” –, surgiu em 1939, fundado 

por um grupo de jovens, no qual destacamos o nome de Djalma Maranhão. 

Assumindo cunho político contra o totalitarismo nazista e fascista, o objetivo 

do periódico era informar ao povo os acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial. Entretanto, enfrentando problemas financeiros, o jornal foi vendido 

em 1943, ao empresário Rui Moreira Paiva, e novamente em 1945, a Assis 

Chateaubriand. Sob a alcunha de “Diário de Natal”, o periódico passou a 

integrar a rede dos Diários Associados, um dos maiores conglomerados de 

imprensa do país (BEZERRA; KNEIPP, 2016). 

O jornal parou de circular fisicamente em 2012, novamente por 

problemas financeiros. Todavia, nesse intervalo de tempo, o Diário de Natal 

tinha se consolidado na imprensa norte-rio-grandense, liderando o mercado 

por décadas seguidas. Admitimos, a partir desse panorama, que tal veículo 

atingia expressivo alcance, e que suas publicações promoviam impactos na 

sociedade potiguar da década de 1950. 

Metodologicamente, partimos da catalogação no acervo digital da 

Hemeroteca Nacional Brasileira, das ocorrências em que apareciam a palavra 

“macumba”, termo propositalmente escolhido para o primeiro contato com as 
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fontes, por sabermos que ele denomina genérica e pejorativamente as 

religiosidades de origem luso-afro-indígena.  

Para analisarmos as ocorrências, trabalhamos com o instrumental 

teórico da análise do discurso, partindo de Gregolin (1995), onde 

compreendemos 

 

o discurso como um dos patamares do percurso de geração de 

sentido de um texto, o lugar onde se manifesta o sujeito da 

enunciação e onde se pode recuperar as relações entre o texto 

e o contexto sócio-histórico que o produziu. [...] Ao analisarmos 

o discurso, estaremos inevitavelmente diante da questão de 

como ele se relaciona com a situação que o criou. A análise vai 

procurar colocar em relação ao campo da língua e o campo da 

sociedade (apreendida pela história e pela ideologia) (GREGOLIN, 

1995, p. 17). 

 

Considerando o discurso tanto um objeto linguístico, como, também, 

histórico, nos debruçaremos a partir de agora na discussão acerca do que os 

textos jornalísticos falavam para a sociedade e, consequentemente, o que 

indiretamente falavam sobre a sociedade, no tocante às abordagens sobre as 

religiosidades luso-afro-indígenas.  

 

DOS CULTOS 

 

Nas 26 ocorrências catalogadas a partir da busca pelo termo 

“macumba”, procuramos informações que nos dessem indícios sobre quais 

cultos as notícias estavam se referenciando. Entretanto, nos deparamos com 

um cenário que nos impossibilitou a identificação de uma “vertente” religiosa 

exata. Isso pois, junto à “macumba”, encontramos um leque de terminologias 

igualmente utilizadas com conotações genéricas, como “xangô”, e outras 

depreciativas, como “bruxaria”, “falso espiritismo”, “seitas diabólicas” e, 

dentre outras, “feitiçaria”. De tal forma, para nos referenciarmos a essas 

religiosidades e evitarmos equívocos ou exclusões, optamos pela adoção do 

termo “luso-afro-indígenas”, por julgarmos ser este o que nos fornece maior 

abrangência.   
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Tal fator não encerrou nossas discussões acerca dos cultos, e, na 

impossibilidade de classificá-los precisamente, trabalhamos com a análise das 

descrições que apareciam nos textos jornalísticos, para conseguirmos 

identificar suas características e pensarmos em aproximações com as 

vertentes dos cultos de matrizes africanas e/ou indígenas. 

Em alguns trechos das ocorrências, encontramos várias menções ao 

curandeirismo, prática elementar em muitas religiosidades luso-afro-

indígenas. Em 1955, um texto dissertava sobre a presença de “práticas de 

macumbas” nos bairros de Natal, onde lia-se:  

 
[...] Pessoas das mais variadas matizes, comparecem aqueles 
antros perniciosos e em sua maioria, desejosos de curas para 
os mais variados males (USO da macumba em Natal. O Poti, 
Natal, 2 abr. 1955. Polícia e Assistência, p. 3; grifo nosso) 
 

Em uma crônica sobre saúde mental de 1955, O Poti alertava:  

 
Diante de qualquer disturbio de ordem mental que se observar 
numa pessoa da família, aconselha o boletim que se leve o 
doente quanto antes ao Ambulatório. As beberagens, as 
garrafadas, as práticas de macumba ou curandeirismo são 
combatidos veementemente pelo Boletim, pois em realidade 
nada resolver, agravando, por vezes, o próprio mal (SAÚDE 
mental. O Poti, Natal, 18 jan. 1955. p. 7; grifo nosso). 
 

Além do curandeirismo, podemos ver acima mais um elemento: a 

beberagem, muito comum no Catimbó, e também em lugares onde existe o 

culto à Jurema Sagrada.  

Não podemos afirmar precisamente com qual matriz "afro" esses 

possíveis catimbós teriam se mesclaram, se com candomblé, umbanda, ou 

outro sistema religioso. Pensamos que, no período estudado, a umbanda ainda 

não tinha firmado grandes passos no Rio Grande do Norte, ou, se tivesse, 

aparecia de forma ainda incipiente. Além disso, não encontramos, nas 

ocorrências, elementos que tivessem alguma conexão mais direta com os 

cultos umbandistas, como, por exemplo, menções à pretas ou pretos velhos.  
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Em outra ocorrência de 1955, o texto falava de uma batida policial numa 

casa de culto, e faz uma descrição dos objetos ritualísticos que foram 

apreendidos pelas autoridades: 

 
[...] dessa encomenda, conseguiu a Policia apreender os 
seguintes objetos, pelos quais eram remetidos os males 
desejados: 
Uma toalha encarnada e verde, um copo d’agua, 3 velas, 
vários signos de Salomao deitos em pólvora, várias cruzes de 
cigarro e charutos, cruzes de sal e carvão, duas meias 
garrafas de cachaça, uma caixa de fósforos, um tostão, e um 
pauzinho de 30 cm, representativo das dores que sentiria a 
vítima na hora da sessão (MACUMBA, Catimbó e falso 
espiritismo em predominancia no morro da Favela: Petrópolis. O 
Poti, Natal, 1955, p. 8; grifo nosso). 

 

Tal descrição é rica para discussões. Levantamos a possibilidade do 

“copo d’água” ser uma representação das cidades encantadas da Jurema, 

pois copos e taças com água são geralmente uma das formas mais simples 

de representar o lugar de onde os mestres juremeiros vieram, sua ciência, e 

simbolizar a presença dos espíritos naquele espaço sagrado. Conforme Souza,  

 

[...] o vidro está relacionado diretamente ao dom da 

“clarividência” – acredita-se que é possível ver e interpretar os 

desígnios dos mestres apenas observando os recipientes [...] A 

água é considerada um elemento natural dotada de força 

mágico-religiosa, e é utilizada nas mais diferentes religiões 

como símbolo da renovação, do renascimento e da pureza. 

Dentro da liturgia juremeira, este “fluido universal” é 

recorrentemente usado em banhos de “descarrego”, em 

obrigações ritualísticas e até mesmo receitado como remédio 

pelos mestres e mestras. Para muitos juremeiros a água é a 

fonte de vida que mantém as cidades vivas na mesa da jurema 

(SOUZA, 2016, p. 94). 

 

Quanto aos "símbolos de Salomão”, acreditamos que possam fazer 

referência à entidade Rei Salomão, muitíssimo importante dentro do Catimbó, 

por sua aguçada sabedoria. Na Jurema Sagrada, o Rei Salomão também 

cumpre sua importância, sendo “fonte de “ciência” para todos os mestres do 

catimbó [...] uma entidade bastante conhecida e respeitada por dominar as 
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artes divinatórias, pois é um “mestre certeiro que advinha” (SOUZA, 2016, 

p. 124).  

Diante desse quadro e com a cautela que nos é necessária, 

suspeitamos que alguns desses cultos poderiam ser de Catimbó-Jurema, 

levando também em consideração o processo de hibridismo religioso marcante 

nas religiosidades luso-afro-indígenas. 

Para refletirmos melhor sobre isso, averiguamos quais as referências 

religiosas dos terreiros da cidade de Natal atualmente, a partir de um 

mapeamento realizado pela Equipe de Estudos Culturas Populares – UFRN, 

projeto coordenado pelo professor Luiz Assunção.  

 

Gráfico 01: Referências religiosas dos terreiros de Natal (2015) 

 

Fonte: Elaboração da autora com base no mapeamento realizado pela Equipe de Estudos 

Culturas Populares – UFRN. Disponível em: 

<https://cchla.ufrn.br/mapeamentodosterreirosdenatal/index.php>. Acesso em 03 nov. 

2018. Universo amostral: 102 terreiros 
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A partir da observação das casas de culto de Natal nos anos recentes, 

nos fica claro dois elementos principais. O primeiro, o reforço do hibridismo 

religioso entre esses cultos, a maioria dos terreiros se identificam com mais 

de uma “vertente” religiosa. Em segundo lugar, vemos um expressivo número 

de casas de culto da Jurema (seja ela só, ou cultuada junto a outro sistema 

religioso), o que pode nos fornecer um chão mais confiável para nos 

sustentarmos quando pensamos que as expressões religiosas que foram 

mencionadas nas ocorrências dos anos de 1950 tinham uma conexão com o 

culto juremeiro. 

 

LOCALIDADES 

 

No decorrer da pesquisa, achamos relevante refletirmos sobre a 

localização espacial desses terreiros na cidade de Natal, a partir do que as 

ocorrências relatavam. Encontramos recorrentes menções dos bairros das 

Quintas (tradicional bairro periférico), Morro Branco (região que atualmente 

se localiza na Nova Descoberta), Carrasco (hoje, o Dix-sept Rosado) e Lagoa 

Seca, além de alguns morros, como o Morro da Favela, em Petrópolis.  

 

Figura 1: Quintas, Carrasco e Lagoa Seca 

 
Fonte: DIZENDO-SE portadores de “espíritos máus”, “agem” alguns arruaceiros. O Poti, 

Natal, 1956. p. 6. 
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Figura 2: Quintas 

 
Fonte: XANGÔ e macumba nas Quintas. O Poti, Natal, 1956. p. 8. 

 

 

 

Figura 3: Morro da Favela 

 
Fonte: MACUMBA, Catimbó e falso espiritismo em predominancia no morro da Favela: 

Petrópolis. O Poti, Natal, 1955, p. 8. 

 

Mesmo que nem todos os bairros mencionados fossem 

necessariamente da periferia, acreditamos que os terreiros se localizavam em 

espaços mais afastados, seja por seus adeptos serem possíveis moradores 

de zonas mais fragilizadas, seja por adotar o isolamento como estratégia de 

sobrevivências às repressões – algo que trataremos melhor a posteriori. 

Vejamos o que escreveu Moreira de Aguiar, em uma crônica de 1955:  

 

Na reportagem policial deste matutino trouxe para o grande 

publico natalense a noticia que a maioria ignorava: a existência 

de um Morro da Favela, com “terreiros” de macumba, catimbó, 

bruxarias e baixo espiritismo. Sabíamos que em nossos bairros 

afastados, nos meios operários, a prática de seitas exóticas, 

herança infalível dos costumes africanos, existia em menor 

ou maior intensidade. Mas jamais pensaríamos na realidade 

de grande centro de macumba e feitiçarias de toda espécie... 

pois aqui também temos disto, coisa de admirar, em se 

tratando de província pacata como a nossa. [...]” (AGUIAR, 
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Moreira de. Macumba e Bruxarias. O Poti, Natal, 29 abr. 1955. 

Crônica Matinal, p. 7; grifo nosso). 

 

Para nos auxiliar nas reflexões, novamente recorremos aos dados atuais 

das casas de culto de Natal, e fizemos um balanço a partir da quantidade de 

terreiros por zonas da capital potiguar. 

 

Gráfico 2: Terreiros em Natal por zonas (2015)

 

Fonte: Elaboração da autora com base no mapeamento realizado pela Equipe de Estudos 

Culturas Populares – UFRN.  Disponível em: 

<https://cchla.ufrn.br/mapeamentodosterreirosdenatal/index.php>. Acesso em 03 nov. 

2018. Universo amostral: 102 terreiros. 

 

Das casas de culto levantadas pelo projeto do professor Luiz Assunção, 

é a Zona Norte de Natal que comporta o maior números de terreiros, o que 

corrobora com o nosso debate, uma vez que essa é a zona mais marginalizada 

da capital norte-rio-grandense. Portanto, vemos que historicamente as casas 

de culto dessas religiosidades ocuparam lugares às margens dos grandes 

centros. 

 

O ESPETÁCULO DA REPRESSÃO  

 

Por unanimidade, em todas as ocorrências que selecionamos para 

construirmos a presente pesquisa, encontramos mais alguns simbólicos 

Zona Leste
6

Zona Oeste
16

Zona Norte
78

Zona Sul
2



 
279 

 

elementos que se agregavam às descrições depreciativa dos cultos: apelos e 

relatos de repressões. 

As denúncias das práticas religiosas eram frequentes, compostas de 

apelos às autoridades e solicitações de intervenção da polícia para repressão 

das ditas “práticas criminosas”: 

 

Xangô e macumba nas Quintas: Em meio é zabumba, é grande 

a promiscuidade. Segundo fomos informados, revive nas Quintas 

a macumba animada por homens e mulheres. [...] Seria 

prudente que a Policia desse uma batida na região que 

indicamos, afim de constatar a veracidade do caso em tela, 

tomando as providencias exigíveis (XANGÔ e macumba nas 

Quintas. O Poti, Natal, 1956. p. 8; grifo nosso). 

 

Quando não denunciavam, os textos relatavam batidas policiais que já 

haviam ocorrido em terreiros, deixando nas entrelinhas a importância do 

governo em conter os “larápios”: 

 

A policia, a proporção que vai tendo conhecimento, 

imediatamente toma as providencias necessárias sendo já 

grande o numero de xangôs interceptados. Ultimamente, no 

Morro Branco, em Tirol, conseguiu as autoridades policiais 

flagrar em pleno funcionamento, uma animada exibição, tendo 

sido presos todos os seus autores responsáveis e pessoas que 

para ali se locomovem, a fim de receberem as curas devidas. A 

Campanha contra a macumba e seus derivados, segundo nos 

informou o titular da Ordem social, continuará com energia em 

nossa capital (USO da macumba em Natal. O Poti, Natal, 2 abr. 

1955. Polícia e Assistência, p. 3). 

 

Frente a isto, investigamos qual era o suporte legal dessas 

perseguições assíduas aos adeptos dessas religiosidades, já que, em 1891, 

a Constituição da República garantia a liberdade de culto. Entretanto, um ano 

anterior à Constituição, havia sido lançado o Código Penal, o qual criminaliza o 

espiritismo, a capoeiragem e, dentre outras práticas, o curandeirismo. Isso, 

para as religiosidades de matriz afro e indígena, era um grande problema, já 

que, como mencionamos anteriormente, são religiosidades essencialmente de 

cura. Para Silva, “este descompasso entre o Código Penal e a Constituição 
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tornou-se um arcabouço para que o Estado Brasileiro tangenciasse acerca do 

campo religioso de matriz africana” (SILVA, 2010, p. 2). 

A Constituição mais próxima do período que pesquisamos é a de 1946, 

que mantinha a liberdade de culto, no artigo 171, parágrafo sétimo. 

Entretanto, ainda não era favorável aos adeptos das religiosidades luso-afro-

indígenas, uma vez que criminalizava aqueles que contrariassem a “ordem 

pública” e os “bons costumes”. Pela falta de definição do que seriam os “bons 

costumes”, a arbitrariedade interpretativa foi um dos pontos chaves que 

legitimava às repressões ao povo de santo.  

Ainda hoje, mesmo com uma legislação mais contundente no tocante à 

liberdade religiosa, um dos argumentos utilizados para denunciar ou reprimir 

os terreiros é a suposta “perturbação da ordem pública”. Esse é também um 

dos fatores pelos quais as casas de culto serem geralmente isoladas e 

afastadas. Isso não deixa de ser “uma forma aparentemente sutil de coibir a 

religiosidade de origem africana no Brasil, valendo-se dos dispositivos legais 

e, portanto, visando descaracterizar o preconceito embutido em tal ação” 

(SILVA, 2010, p. 3). 

Desse modo, entendemos que durante o século XX, a imprensa 

funcionou como uma catalizadora dessas perseguições contra as 

religiosidades luso-afro-indígenas, tanto demandando como noticiando as 

repressões, como um verdadeiro espetáculo: 

 
A policia trancafiou alguns dos feiticeiros e macumbeiros, 
destruindo o “terreiro” do Morro da Favela. Entretanto, 
outros “centros” devem existir pelos bairros longínquos, pois o 
vício e a ignorância não se extinguem assim tão facilmente, 
do dia para noite, apenas com repressão policial. (AGUIAR, 
Moreira de. Macumba e Bruxarias. O Poti, Natal, 29 abr. 1955. 
Crônica Matinal, p. 7; grifo nosso). 
 

Além de defender e estimular a violência e a caçada aos adeptos dessas 

religiosidades, a imprensa assumia também a voz de defensora das famílias:  

 
[...] Deixamos aqui êste registro, certos de que, a nossa Polícia 
que sempre soube estar em defêsa das nossas famílias em 
qualquer ponto da cidade, tomará as providências que o caso 
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está a exigir, isso imediatamente. (FALTA de respeito na rua 
dos Pêgas. O Poti, Natal, 1955. p. 3; grifo nosso). 
 

Utilizando um recurso muito comum nos textos jornalísticos, vemos 

acima que o enunciador procura criar uma cumplicidade com o enunciatário, 

os colocando num mesmo posicionamento de vítimas que sofriam por um “mau 

comum”. Isso não apenas fazia o discurso chegar aos leitores de maneira mais 

efetiva, como também promovia uma credibilidade para o texto, o que nos faz 

refletir sobre os efeitos práticos que tais notícias tinham na vida dos adeptos 

das religiosidades de matriz afro e indígena, diante de um quadro onde a 

repressão era não somente tão natural, mas estimulada. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Constitucionalmente, a legislação brasileira garantia a liberdade de 

culto, durante o século XX; todavia, abria margens interpretativas que foram 

utilizadas enquanto instrumentos legitimadores para repressão de 

expressões religiosas que se afastassem dos cânones da tradição judaico-

cristã, e dos costumes burgueses/ocidentais. 

Sob as alcunhas de “bruxaria”, “feitiçaria”, “falso/baixo espiritismo” e 

“seitas diabólicas”, as religiosidades luso-afro-indígenas eram representadas 

de maneira genérica e desqualificada no jornal O Poti, durante a segunda 

metade da década de 1950. Para além dos adjetivos responsáveis por 

caracterizarem tais religiosidades de forma demonizada, os textos 

jornalísticos igualmente foram responsáveis por apelos assíduos às 

autoridades policiais da cidade de Natal, para que essas reprimissem as casas 

de culto e seus adeptos. 

 Neste quadro, compreendemos que as abordagens hostis e 

depreciativas utilizadas pelo periódico para descrever as práticas religiosas 

do “povo de santo” refletiam uma mentalidade social notadamente intolerante. 

Isso pois, para se estabelecer uma comunicação, é necessário que o 

enunciador e o enunciatário partilhem conhecimentos em comum, que lhes 

permitam entender os significados envolvidos; tais conhecimentos dialogam 
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diretamente com o contexto sócio-histórico-cultural vigente. De tal forma, 

entendemos que ênfase nas abordagens agressivas e as constantes 

demandas pela “preservação da ordem” e “proteção à família” nos mostra que 

o conteúdo do jornal não se dissociava do público que ele pretendia atingir. 

Assim, admitimos se tratar de um cenário em que estas expressões religiosas 

eram vistas como ameaças e subversões, não apenas pelos escritores por 

trás das páginas dos jornais, mas, também, pela própria sociedade natalense 

dos anos de 1950.  

O periódico O Poti, vinculado do Diário de Natal e, consequentemente, 

ao Diário dos Associados, era um elemento de destaque na imprensa norte-

rio-grandense da segunda metade da década de 1950. Assim sendo, enquanto 

veículo de comunicação empoderado, O Poti não apenas contribuiu com o 

fortalecimento das imagens degradantes das religiosidades luso-afro-

indígenas, como, também, incitou veementemente que as instâncias 

governamentais reprimissem seus adeptos.   
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa se deu do anseio em analisar como os jornais do Estado 

do Rio Grande do Norte tratavam a educação profissional efetivada no 

movimento popular que foi vivenciado na capital potiguar, entre os anos de 

1961 até 1965, quando veio a ser subitamente interrompido pelo golpe 

militar.   

Dentro desse contexto, o foco principal da pesquisa foi abordar a 

campanha: “De pé no chão também se aprende a ler”, esta foi produto de um 

contexto histórico marcado por antagonismos profundos entre as classes 

sociais no Brasil. 

Naquele período, os grupos que estavam ligados aos movimentos sociais 

objetivavam alfabetizar crianças e adultos com base num método que 

envolvesse discussão política e conscientização da conjuntura social 

vivenciada no período do governo de João Goulart (GÓES, 1980). 

Dessa maneira, a Campanha procurava além de alfabetizar, também 

conscientizar as pessoas de suas condições sociais de existência. Tendo em 

vista, que a elite conservadora, representada pelos proprietários rurais, pela 

burguesia industrial, por uma parte da Igreja Católica e pelas Forças Armadas 
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não discernia sobre essa diferenciação como algo salutar para a manutenção 

do status das forças conservadoras de um Estado capitalista e excludente, 

cuja manutenção dependia do capital internacional (TEIXEIRA et al., 2016).   

Nas mais diversas frentes de atuação da Campanha eram destacadas 

principalmente a oferta de educação para o trabalho, onde deveria se 

respeitar os desejos da comunidade local e vislumbrava ser um instrumento 

modificador da realidade atroz que assolava a população de Natal naquele 

período.   

Segundo Góes  

 

A Campanha De Pé no Chão partiu justamente da proposta de 
erradicar o analfabetismo no município de Natal, criando ampliações 
culturais como o estímulo e a organização de autos populares e 
folclóricos; assume a preparação do magistério municipal com o seu 
Centro de Formação de Professores; a iniciação ao trabalho com a sua 
Campanha de Pé no Chão também se Aprende uma Profissão; as 
praças de cultura e a criação de bibliotecas populares, programações 
diárias em rádios, construindo uma política educacional orgânica de e 
com as classes sociais urbanas subordinadas (GÓES, 1980, p. 40). 

 

Portanto, sua especificidade é desvelar que a escola não é o prédio 

escolar e, assim, ensinou crianças, jovens e adultos em acampamentos 

cobertos de palha de coqueiro e sobre chão de barro batido, formas 

arquitetônicas idênticas às casas dos pescadores das praias. Com isso 

barateou os custos e multiplicou as oportunidades de escolas (GÓES, 1980). 

Desse modo, a campanha era apresentada como revolucionária, na 

medida em que pretendia viabilizar uma vida digna para seus integrantes, 

principalmente em um momento carente de perspectivas, de sonhos e de 

oportunidades para a alteração das estruturas solidificadas que insistiam em 

manter inalteradas as chances de se alcançar um melhoramento social.  

Sendo assim, objetivou-se neste trabalho, realizar uma análise dos 

jornais do Rio Grande do Norte no período de 1961-1965, acerca da 

campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, desenvolvida pela 

prefeitura de Natal, na gestão do então prefeito da cidade de Natal daquela 

época, Djalma Maranhão.  
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Para conseguir alcançar o objetivo proposto nessa pesquisa, foi 

necessária inicialmente à realização de um mapeamento dos jornais 

potiguares custodiados na Hemeroteca Digital acerca das políticas de 

educação popular do município de Natal, Rio Grande do Norte, nos anos de 

1961 a 1965, onde se identificou algumas peculiaridades que nos acenam a 

análises importantes sobre o processo histórico educacional brasileiro. 

Entende-se que as políticas municipais podem ser um conjunto de ações 

pensadas, elaboradas, estruturadas e executadas pelo governo municipal com 

o fim de programar os programas de governo considerando as necessidades 

da cidade e da população. Em Natal estas ações ganharam uma dimensão 

educacional popular na medida em que sua meta era alfabetizar todas as 

crianças em idade escolar e todos os adultos analfabetos da cidade. 

 

EDUCAÇÃO POPULAR: UMA DISCURSÃO MARCADA PELA POLÍTICA 

 

Inicialmente, é necessário pensar sobre o contexto social e 

principalmente a educação nesse momento, estamos trabalhando com um 

recorte de tempo e espaço em que a educação brasileira também estaria 

marcada pela mobilização política. Para Afonso Celso Scocuglia (2007), a 

educação entre os anos de 1950 e 1960 estaria em contato com o momento 

político da ditadura militar, diante dos protestos, repressões, métodos 

ativos, professores progressistas, organizações estudantis e ela estaria 

andando paralelamente com a política.  

Segundo esse autor, é possível dizer que a educação transpirava a 

politicidade das ruas, dos novos tempos, com resistência e significando a que 

os professores, alunos e dirigentes estavam assumindo suas adesões 

políticas ao momento que o Estado militar direcionava suas imposições 

políticas a população.  

Os acontecimentos da cena política afetam os direcionamentos da 

educação popular, a ditadura representou um silenciamento denunciada por 

Paulo Freire, que segundo Danilo R. Streck (2006) foi por ilusão e não por 
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imposição. Os partidos da esquerda tentaram reivindicar nas práticas 

populares, mas a realidade era um aprofundamento da secular cultura desse 

silencio. Streck fala que a educação não pode estar carregada da culpa pelos 

problemas da vida pública, mas não devemos isenta-la de colaborar com a 

geração da realidade social.  

Quanto a educação popular, ele nos conta que ela surgiu na margem da 

sociedade contra a educação formal, algumas vezes. Em algumas discussões 

poderíamos ver o contra e a favor da possibilidade de uma autentica educação 

popular no sistema escolar, ao pensamento de que o caráter controlador era 

visto como inerente à ordem institucional na qual a escola fazia parte. Na 

conceituação do autor, temos a educação popular quase como uma prática 

que não há definições e enquadramento, começaríamos a perceber logo de 

cara a polissemia do conceito popular que abriga conotações distintas entre 

si, como: classe social, classe subalterna, pobres, marginalizados, oprimidos 

e excluídos.  

A educação popular ela é identificada com certa deficiência, Streck 

(2006) diz que historicamente ela não teria um ponto a se chegar e nem um 

único projeto, o ponto de partida são os segmentos sociais de acordo com 

suas formas de organizações, pautas, lugares e projetos da sociedade. A 

educação popular estaria procurando chegar ao que é desejado pelo espaço 

na sociedade existentes até o momento de sua criação como modelo 

alternativo, distinto daquele já existente. Uma característica definidora dessa 

educação é a sua alternatividade em partir de lugares sociais e espaços 

pedagógicos distintos, tendo em comum a existência de necessidades que 

buscam mudanças sociais. Streck a conceitua como: “(...) uma prática 

pedagógica realizada num espaço de possibilidades”. (STRECK, 2006, p.275). 

O ensino da educação popular procura ser uma prática político-

pedagógica para a formação de indivíduos a partir de um lugar que se identifica 

com ele, estando fora ou baixo na escala social. Dependendo de seu contexto, 

essa prática pedagógica tende a se encerrar em si, em uma tentativa de 

sobrevivência ou mesmo assumir caráter reivindicativo diante do Estado como 
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o grande ator social. E essa educação procura formular estratégias 

pedagógicas para se manter nos espaços e como Streck (2006) fala, está na 

esperança de mudança, de transformação dos lugares. 

Ao entendimento da educação popular, podemos nos ater ao 

pensamento da prática da educação de adultos, a alfabetização de adultos 

que se encontra nessa conceituação de ensino popular. Osmar Fávero (2013) 

faz um trabalho histórico nos colocando diante da história da educação de 

adultos no Brasil, a partir de meados dos anos de 1940. Esse ano pontuado 

pelo autor é o momento que a alfabetização no Brasil assume como um 

problema nacional. Desde a Colônia que ela vem se manifestando: 

 

(...) um dos primeiros decretos do Império obrigava o Exército a 
escolarizar, da primeira à quarta série do antigo ensino primário, os 
recrutas que chegavam analfabetos. Nos anos 1920-1930 há 
experiências importantes em educação de adultos. Dentre elas, 
destaca-se o ensino supletivo para adultos, organizado por Paschoal 
Lemme, durante a gestão de Anísio Teixeira na Secretaria de 
Instrução Pública do Distrito Federal, hoje município do Rio de Janeiro. 
(FÁVERO, 2013, s/p.). 

 

Ao que o autor nos informa, na metade dos anos 1940 não há nenhuma 

ação intensa do Estado e nem mesmo da Igreja. E quando se referência em 

educação popular é somente o ensino primário para as crianças das camadas 

populares e da população pobre. Temos a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos, na primeira movimentação do Estado e coordenada 

pelo Ministério da Educação e Saúde, que começa nos anos 1947, mas com 

bastante influência até os anos de 1950. A partir desse ano, é criada a 

Campanha de Educação Rural, compreendendo ações conjuntas dos 

Ministérios da Educação, da Agricultura e da Saúde. Ainda no início de 1960, 

tinha-se ótimos técnicos trabalhando no meio rural, mesmo que o serviço 

estivesse desprestigiado e sem verbas.  

Ainda nos anos de 1950, Fávero (2013) comenta que o diretor do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Anísio Teixeira criou o Centro 

Brasileiro de Pesquisas educacionais para que realizassem importantes 

pesquisas sociológicas sobre a educação e sobre o modo de vida populacional 
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de povoados e pequenas cidades. A utilização da sociologia era visada pela 

ideia de a educação ser um fator social e objetivo da pesquisa era a mudança 

social, assim o resultado foi o trabalho de técnicos no INEP recusando a ação 

massiva das campanhas e propondo um projeto experimental de expansão ao 

melhoramento da qualidade do ensino primário, colocando fim as fontes de 

analfabetismo.  

Um dos lugares que a observação se tornou maior foi o Nordeste, com 

um problema social de miséria da população que refletia no problema 

educacional no sentido de enfrentamento do analfabetismo. De acordo com as 

informações de Fávero (2013), em 1958, temos a criação do Movimento de 

Cultura Popular, Germano Coelho, um intelectual em um depoimento publicado 

no livro de Paulo Freire (Paulo Freire: educação e transformação social). 

Germano e sua mulher teriam ido a França fazer um doutorado e conheceram 

as experiências desenvolvidas lá e quando voltaram, já em 1960, 

desenvolveram no MCP uma perspectiva diferente de movimento social, com 

a concepção de uma ação educativa.  

A educação para os adultos em uma escola radiofônica era novidade, o 

MCP então pensou em uma escola radiofônica para adultos, à noite e na 

mesma instalação dos que passavam para as escolas para crianças. O MCP 

esteve em primeiro lugar na virtude de colocar a educação dentro de um 

movimento social profundo com expressão da cultura. E um dos exemplos 

colocados por Fávero, é o projeto que procuramos aqui pesquisar a partir dos 

jornais, “De pé no Chão também se aprende a ler”. 

Uma campanha que foi implantada em Natal, no Rio Grande do Norte, 

em fevereiro de 1961, na gestão de Djalma Maranhão prefeito da cidade, mas 

sendo irrompida nos primeiros dias de abril de 1964, logo após o golpe militar.  

Ele coloca como “campanha”, porém nos informa que não tem nada a ver com 

as experiências anteriores de alfabetização e educação de adolescentes e 

adultos que foram desenvolvidas anteriormente pelo Ministério da Educação e 

Saúde.  
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A sua implantação decorreu de um ensino primário de quatro anos para 

crianças dos bairros pobres, em escolas de chão batido e cobertas de palha, 

moradias das famílias desses mesmos bairros. Atendendo as necessidades e 

aspirações das camadas populares, com intensiva participação delas, com a 

preocupação ainda de planejamento didático, preparação e acolhimento das 

professoras. 

As ações ampliadas com a instalação das bibliotecas populares nas 

praças de cultura, museus de arte popular teve intensa valorização das 

festas, músicas e danças populares. Para Fávero essa experiência foi 

 

uma das experiências mais importantes do início dos anos de 1960, 
sobretudo enquanto formatação de um novo modo de oferecer o 
ensino, desde a estrutura física das escolas, sua programação de 
aulas e atividades e as inovações metodológicas introduzidas 
(FÁVERO, 2013, s/p.).  

 

DISCREPÂCIAS NOTICIADAS NOS JORNAIS POTIGUARES 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, análise documental e 

bibliográfica, como também pesquisa ao acervo virtual da Hemeroteca Digital 

Brasileira. A partir do nome da campanha identificamos 58 ocorrências no 

jornal Diário de Natal e 3 ocorrências no jornal O Poti.  

A apreciação se concentra na diferença de perspectivas entre os jornais 

citados. Encontrando divergências noticiadas acerca da referida campanha, 

enquanto um jornal noticiava seu êxito o outro se referia a mesma como uma 

doutrinação de esquerda por meios educacionais. Nossa proposta é entender 

essas divergências discursivas e as intencionalidades dos jornais pesquisados 

quanto à educação popular nesse espaço e tempo delimitados 

Nesse momento partimos para a percepção do que foi essa campanha 

no momento, a partir dos jornais. No jornal Diário de Natal, na primeira 

ocorrência201, temos o relato de Berlio Wanderley que arranjou uma bailarina 

espanhola chamada Isaura, na sua viagem pelo Rio de Janeiro, segundo sua 

                                                           
201 Edição 06401(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
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narração ele fez de tudo para conversar com ela, tentou coloca-la na 

campanha de “Pé no chão também se aprende a ler”, mas a bailarina sem 

entender nada. Eles não conseguiam se comunicar e ele achando apenas que 

era uma falta de aprendizado, que a campanha poderia ajudar.  

Na ocorrência202 cinco, o jornal colocou um relato de outra pessoa, 

chamada Antônio Pinto de Medeiros que em 1961 viajou para o Nordeste, em 

Natal e conta sobre a campanha educacional do prefeito Djalma Maranhão. Ele 

adjetiva como um trabalho de envergadura no plano da instrução primaria 

através de uma campanha sistematizada com slogan “De pé no chão também 

se aprende a ler”. Tendo contra si a ação dos que se julgam donos da verdade 

e do direito de ensinar os humildes, além do governador Aluísio Alves estar 

lançando bases de sua reforma agraria com o discurso de distribuição de 

terras. Ele continua com seu desabafo e críticas. Vemos aqui uma certa 

ligação com a questão de terras, como na ocorrência203 seguinte encontrada. 

Nessa ocorrência seis, a manchete é sobre os vereadores que não querem 

vender as terras devolutas e nessa mesma noticia, temos o relato de uma 

sessão ordinária na Câmara Municipal e que Erico Hackradt primeiro orador 

do Expediente apresenta o problema da educação na cidade, mas tecendo 

elogios à Escola Técnica de Comércio, ao Ginásio Municipal, como também a 

campanha do prefeito. Em seguida ele justificou um Projeto seu que cria o 

Instituto Técnico de Assistência Social. Logo após, veio a narração da notícia 

sobre as terras devolutas em diversas partes do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

O jornal coloca ainda em manchete a candidatura para deputado 

federal204, publicando uma coluna dedicada a Nadir Ferreira, que entre seus 

feitos está a função então exercida no Ministério da Educação. Tendo a 

primazia, de acordo com o jornal de haver conseguido o financiamento do 

                                                           
202 Edição 06462(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
203 Edição 06606(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
204 Edição 06724(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
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Governo Federal para a campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 

do prefeito de Natal. Campanha essa que erradica o analfabetismo do meio 

social da cidade. Ele ainda conseguiu obter a criação da Faculdade de Ciências 

Econômicas, Contábeis e Atuarias, de Natal.  

Na ocorrência205 decima primeira, já do ano de 1962, temos um pedido 

à Câmara Municipal de créditos de dezesseis milhões. O jornal Diário de Natal 

notícia que foi realizada uma sessão ordinária de convocação por causa da 

falta de números para liberar. Depois da leitura da Ata da sessão anterior foi 

constatada a presença de apenas 7 vereadores, sendo um número insuficiente 

para qualquer deliberação e acabou levando Raimundo Elpidio que estava 

presidindo, encerrar a mesma e marcando outra sessão a tarde. Foram 

colocadas em pau três projetos, e um deles está o pedido de 1 milhão de 

cruzeiros para a Campanha “Pé no chão também se aprende a ler”. Os 

projetos foram colocados em urgência, acreditando-se que na reunião da 

tarde seriam aprovados pelo Plenário da Casa.  

Na parte da política temos uma crítica no ano de 1963, em que a 

reportagem “Emulação entre governo e prefeitura”206, diz: 

 

Notou-se que no carnaval os políticos aproveitaram para propaganda. 
Foi isto o que aconteceu tanto com o governo do Estado (que 
patrocinou o grupo da “Gentinha”) como com a Prefeitura de Natal 
(DE pé no chão também se aprende a ler). No primeiro, o plano de 
educação e a eletrificação mereceram alegorias. No segundo havia um 
dístico de que “com dinheiro brasileiro também se aprendia a ler”, 
direta referência ao patrocínio da Aliança para o Progresso no 
empreendimento do governo Estadual. (NATAL, 1963, p.08).   

 

No jornal O Poti, as ocorrências encontradas foram poucas, mas dá uma 

outra perspectiva da campanha. Na primeira ocorrência207 de 1960, 

encontramos uma entrevista de Djalma Maranhão cedi para João Ururai, 

falando da sua volta para a prefeitura de Natal. A manchete é: “Os humildes 

                                                           
205 Edição 06772(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
206 Edição 06849(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
207 Edição 01282(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.    
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são a minha linha de frente na volta para a Prefeitura”, ele coloca a educação 

como meta número um, na entrevista ele conta que o programa administrativo 

a Educação é a meta número um, pois entende que a educação principalmente 

na luta contra o analfabetismo, é um problema de base e que é preciso encara-

lo. Com a ajuda do povo, dos órgãos especializados da União do Estado, ele 

pretende erradicar o analfabetismo em Natal, sendo um programa para cinco 

anos de governo, e para ele não é algo impossível.  

Na reportagem, o jornal conta que ele comentou sobre os três anos que 

passou a frente da Prefeitura e criou o Ensino Municipal, instalando cerca de 

cento e vinte “Escolhinhas” da campanha “Dé pé no chão também se aprende 

a ler” e um Ginásio Municipal. Djalma conta que naturalmente a Educação será 

completada por um programa Cultural a altura da terra que possui uma 

universidade. O jornal lembra ainda que foi Djalma Maranhão quem restaurou 

a Diretoria de Documentação e Cultura, criou um Museu de Arte Popular, 

financiou edições de livros pela DDC, instalando ainda o Conselho Municipal de 

Cultura, enquanto estava na Prefeitura Natalense.     

Temos a ocorrência208 de número três, que traz a seguinte manchete: 

“Importantes decisões já tomadas pelo Conselho Regional de Educação”, a 

notícia fala sobre a instalação do Conselho Estadual de Educação e Cultua do 

Estado. Esse Conselho debateu e aprovou o seu Regimento interno que se 

achava pendente de homologação pelo governador. Entre as suas principais 

liberações em três meses de funcionamento, ressaltam as fixações para 

exame de 2ª época da percentagem de frequência dos alunos, de 50% para 

este ano e 60% para os anos seguintes. Liberando ainda a autorização para 

o funcionamento dos cursos da campanha “pé no chão também aprende a ler” 

do município de Natal. 

Na ocorrência209 quatro de 1963, o jornal Poti informa as inaugurações 

que a prefeitura melhora, citando a inauguração do prédio do Centro 

                                                           
208 Edição 01431(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>. 
209 Edição 01437(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>.  
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Educacional das Quintas que serviria para a campanha. Na quinta ocorrência210 

encontrada, encontramos a seguinte manchete: “‘Inteligência’” do Exército 

apura infiltração comunista no Estado. Uma reportagem diz que atividades 

subversivas haviam atingido os setores educacionais, sindicais, rurais, 

parlamentar e político, com doutrinação direta e corrupção monetária.  

O Serviço de Inteligência do 16 RI e 2º GO estaria trabalhando no 

sentido de apurar a extensão do processo subversivo dos comunistas no Rio 

Grande do Norte. As atividades comunistas estavam abrangendo a educação 

e as esferas sociais, com a doutrinação adjetivada de venosa pela narração 

do jornal. Em Natal, de acordo com o Poti, as autoridades do Exército nos 

próximos dias do ano de 1964, estaria exibindo em lugares públicos o material 

apreendido, para que o povo pudesse ver o perigo que graças a eles foram 

conjurados da revolução comunista. Ao fim da reportagem, é exposto uma 

imagem com a legenda: “Parte do material apreendido pelo 16 RI em diversas 

escolinhas da “Campanha Pé no chão também se aprende a ler”. Livros de Karl 

Marx e Proudhon também foram encontrados.” (NATAL, 1964, p.08).  

Na última ocorrência211 encontrada, encontramos uma pequena nota do 

Prefeito Tertius Rebelo que respondeu algumas perguntas, ele disse que a 

Campanha não veio para destruir e sim construir. Ele fala que não pensa em 

acabar com ela, quer apenas educar o povo, porém a campanha tem alguns 

erros que devem ser radicalmente alterados. Não será algo mais politizado, 

tendo apenas o ensino, pontua também que ainda não pensou se interessa ou 

não mudar o nome dela, pois não se interessa por cartazes e slogans.   

Encontramos ainda algumas ocorrências a partir de 1980, para vermos 

a procedência do que se fala nos anos posteriores aqui trabalhados. Na 

primeira ocorrência212 que encontramos de 1980, a manchete: “Moacir 

mostra no livro uma experiência do RN”, traz o lançamento do livro de Moacir 

                                                           
210 Edição 01186(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>. 
211 Edição 01189(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>. 
212 Edição 02334(1): DIGITAL, Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. 2008. Elaborada por: 
Fundação Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/sobre-a-bndigital/>. 
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Goes intitulado “De pé no chão também se aprende a ler”, com objetivo de 

resgatar a história e informações do movimento de alfabetização e educação 

popular em Natal, no período de 1961 a 1964. Na opinião do autor do livro, a 

campanha não poderia servir de modelo para a educação de 1980, pois tem 

condições que geraram esse movimento no início dos anos 1960 que não se 

repetem naquele momento.  

Entretanto serviria ainda como ponto de partida ou de questionamento 

para saber como seria possível fazer uma escola nos anos 80. Segundo o 

relato de Moacir, o seu livro tem subsídios na escola democrática porque 

procura demonstrar essa campanha que foi:  

 
(...) uma escola democrática, na medida em que foi proposta por 
comitês nacionalistas na época formados pela população pobre 
dos bairros e se realizou em termos de educação fundamental 
de educação conscientizadora” (NATAL, 1980, p.12).  

 
Para Moacir a campanha em questões políticas e pedagógicas é atual 

para a época, porque busca democracia e assegura a todos uma escola 

transformadora da realidade do social injusta. Para ele quando as forças 

produtivas evoluem, a escola também evolui.     

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da presente pesquisa, foi possível identificar que, o movimento 

popular materializado no Município de Natal-RN, foi construído a partir de um 

contexto histórico rico em contradições sociais, notadamente as 

reinvindicações das organizações de trabalhadores tanto urbanos como rurais 

que externavam uma tendência vista em todo o Nordeste do país.  

A partir da análise do acervo virtual da Hemeroteca Digital Brasileira 

identificamos 58 ocorrências no jornal Diário de Natal e 3 ocorrências no 

jornal O Poti. Sendo assim, se identificou que a “campanha de pé no chão 

também se aprende a ler”, tinha o compromisso de melhorar as condições de 

vida da população de Natal, por meio da educação.  
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Um dos caminhos utilizados para que se alcançasse êxito, foram os 

investimentos feitos na ampliação do acesso a um ensino gratuito e de 

qualidade. Referenciada oferta educacional, foi marcado pelo baixo custo, 

associado a uma proposta que valorizava o conhecimento empírico e a vivência 

coletiva de ensino e de aprendizagem, mobilizando para o movimento todos os 

cidadãos que de algum modo pudessem contribuir para essa melhoria.  

Essas políticas educacionais que foram iniciadas pela prefeitura em 

1957 a partir de mecanismos legais, ganharam contornos de políticas 

públicas de educação popular a partir das ações empreendidas pela Secretaria 

entre 1961 e 1963. Nesse período a efervescência político, educacional e 

cultural da cidade dimensionou pela primeira vez a possibilidade de uma cidade 

educadora em atenção prioritária às classes populares, suas demandas e 

manifestações. Mas, esse caminho trilhado foi interrompido violentamente 

pela ditadura que se instaurou no país. 

Com isso passou-se a ser instaurada uma noção de Estado 

completamente desvinculada do que foi experimentado pela gestão e 

população natalense nos anos imediatamente anteriores ao Golpe de 1964. 

Desse modo, neste ano de 1964, Natal havia perdido, por força de fuzis 

apontados para a população, a efervescência dos movimentos sociais e o 

colorido da educação popular para todos. Sobrou a realidade trazida pelo Ato 

Institucional n°1 (AI-1), com poderes constituintes, ditando normas, 

instaurando Inquéritos Policiais Militares (IPMs). 

Em 3 de  abril  de  1964, o Jornal Diário de Natal  divulgou a reportagem 

em que confirmava que além da prisão efetuada por patrulhas do Exército no 

dia anterior tinha ocorrido também o impeachment do então Prefeito Djalma 

Maranhão e do vice-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, que foi decretado pela 

Câmara Municipal de Natal em sessão secreta, nada constando em seu Livro 

de Atas.  

Desse modo, Natal passou a ser uma cidade em que a democracia foi 

proibida, fortalecia-se assim o Golpe Civil e Militar. Nesse cenário, muitos 

jovens foram presos e assassinados; entre eles, estudantes no início de suas 
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vidas que sonhavam e acreditavam num país alfabetizado e com menos 

desigualdade social. 

Sendo assim, através das fontes consultadas para a escrita desse 

trabalho, foi possível perceber que toda a trajetória da educação popular era 

um movimento que implantava instituições educativas como lugares de 

diálogos, discussões, reflexões, de participação popular, de democratização 

da cultura e de produção de novos conhecimentos, garantindo e promovendo 

um ambiente acolhedor e propício à elaboração e à realização de propostas 

que atendessem aos interesses, problemas e necessidades daqueles que dela 

faziam uso, bem como da comunidade a que pertenciam.  

Por fim, é válido salientar que ao se analisar o acervo dos jornais, se 

identificou algumas divergências noticiadas acerca da referida campanha, 

enquanto um jornal noticiava seu êxito o outro se referia a mesma como uma 

doutrinação de esquerda por meios educacionais. Nossa proposta, portanto, 

foi entender essas divergências discursivas e as intencionalidades dos jornais 

pesquisados quanto à educação popular nesse espaço e tempo delimitados. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho constitui-se como parte ramificada do estudo do jornal 

como fonte de pesquisa ocorrida durante a disciplina História do Rio Grande 

do Norte II, pertencente à grade do Curso de Licenciatura em História, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do 

Seridó, Campus de Caicó, ministrada e orientada pela professora Jailma Maria 

de Lima, docente do Departamento de História da referida instituição. 

O artigo ora apresentado tem como finalidade utilizar os jornais 

impressos no Estado do Rio Grande do Norte, durante o período republicano, 

como ferramenta historiográfica de investigação, com fito de estabelecer um 

tema específico a ser mapeado e analisado ante uma perspectiva social e 

política.  

Considerando-se a fonte jornalística como objeto de pesquisa, a mesma 

alcançou novos rumos desde as críticas realizadas pela terceira geração dos 

Annales ao estilo metódico de se fazer História, bem como as contribuições 

de Michel Foucault acerca da escrita da história, permitindo que houvesse um 

amplo leque de abordagens no que tange sujeitos e objetos para a análise 

historiográfica. Assim, a impressa constitui-se de um verdadeiro depósito de 

conhecimento quanto a questões de âmbito econômico, social, cultural, 

político e ideológico, e atuando principalmente: 

 

[...] no fomento à adesão ou ao dissenso, mobilizando para a ação; na 
articulação, divulgação e disseminação de projetos, ideias, valores, 
comportamentos, etc.; na produção de referências homogêneas e 
cristalizadas para a memória social; pela repetição e naturalização do 
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inusitado no cotidiano, produzindo o esquecimento; no alinhamento da 
experiência vivida globalmente numa mesma história na sua atividade 
de produção de informação de atualidade; na formação de nossa visão 
imediata de realidade e de mundo; na formação do consumidor, 
funcionando como vitrine do mundo das mercadorias e produção das 
marcas. (CRUZ; PEIXOTO, 2005, p. 257) 

 

Doravante, podemos citar como principais periódicos potiguares neste 

período, os jornais A República, A Ordem, O Diário de Natal e O Poti. O primeiro 

se tratava de um jornal oficial, que posteriormente ficou proibido de noticiar 

questões ligadas à política; o segundo era um periódico anticomunista da 

Igreja Católica; o terceiro pertencia à rede de Diários Associais e, por fim, o 

quarto, uma gazeta lançada pelo Diário de Natal para ser circulada apenas 

aos domingos, enquanto o primeiro, de segunda-feira a sábado. (LIMA, 2017) 

Concomitantemente, a temática escolhida para ser trabalhada fora a 

do combatente Carlos Marighella, e se deu em razão do papel deste na luta 

armada contra a repressão à esquerda e aos partidos políticos como, por 

exemplo, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), durante o regime militar, para 

que, a partir desses pressupostos, fosse oportuno engendrar o cruzamento 

com fontes históricas relacionadas à ditadura, ao anticomunismo e a 

imprensa. Esta última, segundo Napolitano (2014), constituía-se como 

instrumento de congeminação no contexto do regime militar instaurado com 

o golpe de 1964: 

 

Com efeito, os jornais passaram a ser peças-chave na conspiração a 
partir do final de 1963. Tradicionalmente ligada à linha liberal-
conservadora, a grande imprensa brasileira consolidou a leitura de que 
o país caminhava para o comunismo e a subversão começava no 
coração do poder, ou seja, a própria Presidência da República. 
(NAPOLITANO, 2014, p.45) 

 

No Rio Grande do Norte, a mesma sofreu forte influência dos valores 

conservadores, eruditos e reacionários da Igreja Católica, propagando através 

desse veículo de comunicação suas narrativas em torno dos comunistas, 

caracterizando-os como massas ignaras, insurgentes e de lideranças 

levianas: 
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[...] avesso e contrapondo-se a tudo que pertencesse aos ditames da 
Igreja Católica, o discurso anticomunista foi subsidiado, em grande 
medida, pela retórica dos intelectuais católicos que alçados nas 
determinações e discussões presentes nos documentos 
eclesiásticos, utilizaram-se do espaço da imprensa para “diabolizar” o 
inimigo, apresentando o comunismo como um flagelo satânico [...]. 
(REBOUÇAS, 2013, s/p.) 

 

Destarte, o anticomunismo no Rio Grande do Norte se consubstanciou 

como um processo análogo a argumentos inspirados em práticas que fazia o 

uso da imprensa como instrumento de combate ao chamado “inimigo 

vermelho”. 

Metodologicamente, optamos por delinear o mapeamento nos jornais 

Diário de Natal e O Poti, por meio do uso da palavra-chave “Marighella”, no 

recorte temporal de 1957 a 1989, perpassando a conjuntura política que 

levou o Brasil ao Golpe de 1964 e, consequentemente, ao regime ditatorial 

que se estendeu até o ano de 1984. No levantamento feito, fora encontrado 

sessenta e cinco ocorrências ligadas às práticas consideradas como de 

esquerda/comunista associada ao líder guerrilheiro.  

Assim, dentro de um âmbito social e político marcado pelo 

anticomunismo, entendido como ferramenta multiforme mobilizada pelos 

agentes da ditadura em objeção à esquerda, buscamos identificar como a 

figura imagética de Marighella foi construída/representada na imprensa norte-

rio-grandense. Para tanto, nos propusemos a realizar o diálogo das fontes 

com abordagens teóricas alicerçadas nos preceitos da História Regional, 

Local e Política do Brasil no recorte supracitado a fim de atender as 

elucidações pertinentes ao tema. 

 

ANTICOMUNISMO E O GOLPE DE 1964 

 

João Goulart, ou como era chamado, Jango, passou por momentos de 

crise política, não apenas ele, mas o Brasil, quando tentaram impedir sua 

posse a presidência. Pois no dia 25 de agosto de 1961 o presidente Jânio 

Quadros renunciou ao cargo, sua situação ambígua, nomeando o guerrilheiro 

Che Guevara com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, colocando-se em 
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situação delicada com seus aliados udenistas, partido alinhado no espectro 

político à direita. Estipula-se que tal ato do presidente Quadros foi uma 

tentativa de “queremismo”, pois com sua volta aclamada por seus aliados os 

seus poderes de presidente seriam ampliados (FAUSTO, 2013). 

A tentativa de golpe à Jango, acusado de comunista, levou Leonel 

Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, a tomar a posição armada, 

defendendo a causa legalista. Iniciava-se a chamada Campanha Legalista. 

Brizola articulou seu esteio com políticos, com apoio da população e contou 

ainda com a adesão de alguns generais e coronéis. Organizados no Palácio do 

Piratini, centro de comandos da campanha, as trocas armadas defendiam sua 

posição perante ao eminente golpe. 

A tentativa de censurar os meios de comunicação pelas tropas 

golpistas não impediu a criação da Cadeia Radiofônica da Legalidade, 

instrumento importante para o movimento legalista, por difundir suas ideias 

e conseguir a adesão das camadas civis e militares à causa. Como na adesão 

do general Machado Lopes e do III Exército, contrariando as ordens do 

Ministro da Guerra, Odílio Denys. Outro nome de peso para a causa foi do ex-

presidente Juscelino Kubitschek. 

As lideranças políticas, a sociedade civil e os setores militares 

exerceram tal pressão que os golpistas militares e udenistas não 

encontraram outra saída a não ser aceitar a posse de Jango. Todavia, com 

algumas medidas. Entre elas a aprovação da emenda parlamentarista, que 

limitou seus poderes213. 

O governo do recém empossado presidente foi marcado com a sua 

aproximação com as causas sindicais e movimentos de esquerda. Suas 

articulações gestaram movimentos de oposição cada vez mais fortes, sempre 

encabeçados pela UDN (União Democrática Nacional). 

O plano Trienal proposto por Jango não conseguiu tirar o Brasil da grave 

crise econômica que assolava o país. Gerando o acirramento político e a 

instabilidade, tanto gerada pela ala da direita e do centro político. Até mesmo 

                                                           
213 A volta do presidencialismo só ocorreria em 1963, por meio de um plesbicito. 
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a esquerda se fragmentou. Jango era acusado de comunista pela direita, 

principalmente quando surgiu com uma proposta de reforma agrária, e de ser 

um presidente vacilante pela esquerda, em que não conseguia firmar os 

compromissos com a agenda e pela falta de articulação para aprovar as 

propostas (FAUSTO, 2013; FERREIRA, 2013). 

A ideia de uma “intervenção defensiva”, sob o comando do general 

Humberto de Alencar Castelo Branco, crescia vertiginosamente. Sob o manto 

do anticomunismo, os militares cada vez mais se articulavam contra o “perigo 

vermelho”. Agravado pelo medo da revolução cubana que poderia inspirar os 

comunistas a fazer a revolução. 

O conceito de anticomunismo empregado aqui é partir de Rodrigo Patto 

Sá Motta, no qual os “anticomunistas seriam os indivíduos e grupos dedicados 

à luta contra o comunismo, pela palavra ou pela ação” (SÁ MOTTA, 2000, p. 

4). A base de atuação dos grupos estaria centrada “numa atitude de recusa 

militante ao projeto comunista. Ressalta-se, comunismo entendido como a 

síntese marxista-leninista originadora do bolchevismo e do modelo soviético” 

(SÁ MOTTA, 2000, p. 4). 

Entretanto, com a recusa às ideias comunistas, não havia 

homogeneidade nestes grupos, pois “no interior do amplo arco que compõe o 

anticomunismo podem ser encontrados projetos tão díspares quanto o 

fascismo e o socialismo democrático, ou como catolicismo e liberalismo” (SÁ 

MOTTA, 2000, p. 4). Entre algumas das matrizes estavam o anticomunismo 

de cunho nacional, liberal e católico, este último foi muito presente no estado 

do Rio Grande do Norte, que é o nosso recorte espacial. Até mesmo existiam 

diferentes formas de atuação. Entre alguns grupos anticomunistas estavam 

a Cruzada Brasileira Anticomunista, a Sociedade Brasileira de Defesa da 

Tradição, Família e Propriedade, a Liga da Defesa Nacional (LDN) e o 

Movimento Por um Mundo Cristão (MMC), entre outros. 

Segundo Sá Motta (2000), a Guerra Fria intensificou o anticomunismo, 

fazendo com que os Estados Unidos assumissem o papel principal contra o 

comunismo, “ocupando posição de coordenação na guerra contra o “perigo 
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vermelho”, postura que derivava tanto de compromissos ideológicos quanto 

de interesses geoestratégicos e econômicos (SÁ MOTTA, 200, p. 6). 

“Foi a “Intentona Comunista”, em 23 de novembro de 1935, a maior 

responsável pela disseminação e consolidação do anticomunismo no Brasil” 

(SÁ MOTTA, 2000, p. 6). O medo de uma revolução fez germinar uma 

crescente onda comunista, pois o medo era real, já que os comunistas em 

Natal conseguiram tomar o poder, que poderia ter provocado profundas 

transformações na sociedade brasileira. Mais tarde esta tentativa de 

revolução comunista seria usada como justificativa para a implantação do 

Estado Novo, em 1937, ditadura comandada por Getúlio Vargas. 

Em “1964 a “ameaça comunista” foi argumento político decisivo para 

justificar [o golpe], bem como para convencer a sociedade (ao menos parte 

dela) da necessidade de medidas repressivas contra a esquerda (SÁ MOTTA, 

2000, p. 7). Assim, o golpe foi dado em 31 de março de 1964, quando as 

tropas, lideradas pelo general Olympio Mourão Filho, dirigiram-se ao Rio de 

Janeiro. O apoio da sociedade civil foi angariado através dos discursos de um 

perigo vermelho, era uma “contrarrevolução”. Destarte, “Os militares foram 

festejados como salvadores da Pátria, e o golpe interpretado como uma 

notável vitória do “mundo livre” sobre o comunismo” (SÁ MOTTA, 2000, p. 

344). 

Segundo o historiador Marcos Napolitano “o regime militar montou uma 

grande máquina repressiva que recaiu sobre a sociedade, baseada em um 

tripé: vigilância – censura- repressão” (NAPOLITANO, 2014, p. 128). Bem 

como as articulações no setor legislativo, que permitiu a criação da Lei de 

Segurança Nacional, a criação do SNI (Serviço Nacional de Informação), os 

Atos Institucionais e Complementares, a censura dos meios de comunicação, 

e a Constituição de 1967. 

No Rio Grande do Norte a experiência do golpe de 1964 depôs o prefeito 

de Natal Djalma Maranhão, pois este assumiu o compromisso com a ala 

legalista que era contra o golpe, chegando a declarar que a Prefeitura de Natal 

tornava-se o “quartel general da legalidade e da resistência” (GALVÃO, 1994, 
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p. 4). Ao passo que o governador Aluísio Alves alinhou-se com o golpe, sendo 

um dos primeiros governadores a aderir e instaurar os inquéritos policiais 

militares (CANUTO, 2016). 

A recente democracia brasileira mais uma vez tinha encontrado seu fim, 

agora pelas mãos dos militares brasileiros. 

  

CARLOS MARIGHELLA E A GUERRILHA ARMADA: OS DISCURSOS 

ANTICOMUNISTAS NA IMPRENSA POTIGUAR 

 

Entre as movimentações dos grupos de esquerda em geral, comunistas 

socialistas, entre outros, tomou-se a fragmentação do PCB (Partido 

Comunista Brasileiro), no qual adotava uma postura de passividade e de 

buscar resistir à pressão militar por meio de brechas institucionais. Ao passo 

que a radicalização contra a opressão ditatorial gestada pela esquerda foi a 

guerrilha. Mesmo que antes de 1964 já houvesse tentativas de buscar a 

revolução no Brasil, mas pelos meios institucionais. A guerrilha é definida 

como ação de subversão da ordem imposta. 

Os dissidentes do PCB buscaram na luta armada a forma de pôr fim a 

ditadura militar. A guerrilha levou homens e mulheres para não restaurar uma 

antiga democracia burguesa excludentes, mas por conquistar a revolução do 

proletariado. 

A ideia dos dois demônios defendidos, principalmente, pelos militares e 

setores da direita política tentam argumentar que houve excessos de ambos 

os lados, eram opostos ideologicamente, mas parecidos nas ações. 

Entretanto, isto se caracteriza por uma tentativa de retirar a 

responsabilidade de ter gerado centenas de mortos e desaparecidos, de 

causar traumas irreparáveis às famílias de pessoas desaparecidas. 

O surgimento da guerrilha de esquerda no Brasil ocorreu no contexto 

do processo de radicalização do pleito antidemocrático, já que as vias legais 

não podiam ser mais acessadas. Estes guerrilheiros eram subversivos por 

oporem a ordem vigente. Os subversivos eram 
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[...] os combatentes da luta armada, a rede de apoio direto e indireto 
às organizações clandestinas, bem como qualquer militante de 
partidos de esquerda ou movimentos sociais, inclusive aqueles que não 
tinham aderido à luta armada. O foco da repressão, entre 1969 e 
1973 eram os guerrilheiros e suas organizações (NAPOLITANO, 
2014, p. 133). 

 

Os militares e a esquerda tentaram e tentam criar uma memória social 

de que os guerrilheiros eram sempre aqueles inimigos que pegaram em armas, 

que mataram, os assassinos. Entretanto, os chamados subversivos nem 

sempre eram os que se opuseram pelas armas, poderia ser muito bem um 

jornalista que expunha os crimes da ditadura. O regime ditatorial não hesitava 

em eliminar os supostos “inimigos”. 

Segundo Napolitano (2014) a guerrilha no Brasil buscou primeiro 

angariar fundos para custear suas ações com armas, esconderijos, alimentos, 

e demais necessidades. Por isso foi bastante comum as “expropriações” 

feitas, como assaltos a bancos ou sequestros em troca da libertação de 

presos políticos, como o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, 

trocado por 15 prisioneiros.  

Entre os principais grupos de guerrilha formado, a partir da 

fragmentação do PCB, temos a Ação Libertadora Nacional (ALN), criada por 

Carlos Marighella no fim de 1967; o Movimento Revolucionário Oito de Outubro 

(MR-8), estas duas participaram do sequestro de Charles Elbrick; a 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), criada em 1966, tendo Carlos 

Lamarca como seu principal líder, e inimigo número um do Estado a partir de 

1970; e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-PALMARES), 

resultado da fusão do Comando de Libertação Nacional (COLINA) com parte 

da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 

Assim, “Os grupos sociais atemorizados pela “ameaça” ou “perigo” 

comunista (...) trataram de organizar-se e articular uma contra-ofensiva 

visando combater o projeto revolucionário” (SÁ MOTTA, 2000, p. 5). O governo 

ditatorial combateu a guerrilha de forma enérgica, criando o DOI-CODI 

(Destacamento de Operações e Informações-Centro de Operações de Defesa 
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Interna), órgão subordinado ao exército. Sua atuação era pautada na Doutrina 

de Segurança Nacional. O Destacamento de Operações e de Informações 

(DOI), era responsável pelas ações práticas de busca, apreensão e 

interrogatório de suspeitos, e o Centro de Operações de Defesa Interna 

(CODI), cujas funções abrangiam a análise de informações, a coordenação dos 

órgãos militares e o planejamento contra os grupos de esquerda. Os dois 

órgãos eram distintos, mas complementares. 

O golpe de 1964 contou com uma agenda propagandística 

anticomunista, em que os meios de comunicação, principalmente a 

propaganda que é essencial para os governos totalitários (ARENDET, 1989), 

foram usados como forma de obter apoio das massas, permitindo criar um 

estado antidemocrático com participação da sociedade civil, mesmo que 

depois, vistos os males da ditadura, tenha se arrependido. Destarte, 

seguimos as recomendações de Sá Motta, em que buscou abordar  

 

[...] o anticomunismo em duas dimensões distintas, embora 
complementares: representações e ações. Analisa-se o fenômeno, por 
um lado, como um corpo doutrinário ou uma corrente de pensamento 
que possui discurso e representações próprias e, por outro, como um 
movimento político que engendra a ação e a militância de grupos 
organizados. (SÁ MOTTA, 200, p. 10-11) 

 

A representação dos comunistas como terroristas e inimigos da nação 

não ficaram apenas no campo do discurso, mas engendraram movimentações 

por parte dos militares e das camadas políticas alinhadas ao golpe, e parte da 

sociedade civil. Imagem e ações são processos que mantém relação dialógica, 

as 

 

[...] representações são construídas mediante um processo ativo que 
envolve militância, divulgação e propaganda e, ademais, 
freqüentemente têm correspondência com interesses sociais; e as 
ações e práticas sofrem influência (não passiva) das representações, 
que muitas vezes moldam os comportamentos dos grupos sociais. (SÁ 
MOTTA, 200, p. 11) 

 

As personificações sobre os comunistas têm a finalidade de tornarem 

sua ação ilegítima, era preciso criar um inimigo para justificar as ações, era o 
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“perigo vermelho” sendo usado como forma discursiva para promover as ações 

violentas. Entre os principais nomes alvos destas representações ideológicas 

feitas pela ditadura temos Carlos Marighella, objeto de estudo aqui, enquanto 

representado pelos jornais Diário de Natal e O Poti, ambos do Rio Grande do 

Norte. 

Nos periódicos analisados, observou-se a predominância dos adjetivos 

“subversivo” e “terrorista” em todas as manchetes dos jornais ligadas ao 

nome de Marighella e as ações cometidas por este. As notícias se delineiam 

desde a busca por parte da polícia a persona de Carlos Marighella até o dia 

que o mesmo veio à óbito. Ainda, mesmo após a morte do guerrilheiro, seu 

nome continuava a ser elencado na imprensa, ligado aos atos considerados 

como de “terror” e, consequentemente, associado aos nomes dos 

comandantes comunistas, Carlos Lamarca e Joaquim Câmara Ferreira. Para 

dar encaminhamento ao processo qualitativo de pesquisa, é válido ressaltar 

quem fora o sujeito objeto desta pesquisa: 

 

Marighela tornou-se militante do Partido Comunista aos dezoito anos. 
Viveu um século marcado pelo confronto socialismo e capitalismo, 
pelos fascismos e nazismo, a ditadura Vargas, o stalinismo, a II Guerra 
Mundial, a vitória de Stalin sobre Hitler, a redemocratização do país 
no pós-45, os dilemas do PCB, a Guerra Fria, as lutas de libertação 
nacional no mundo, o governo Dutra, a Revolução Chinesa, o 
imperialismo norte-americano, a ofensiva do Tet, no Vietnã, os Anos 
JK, a Revolução Cubana, as lutas pelas reformas de base no governo 
Goulart, o golpe, o AI-5, as guerrilhas latino-americanas, a luta 
armada no Brasil. (ROLLEMBERG, 2008, p. 106) 

 

Os adjetivos acima mencionados são atenuantes acerca do âmbito da 

imprensa do período sob auspícios cristãos de cunho anticomunista que, em 

grande medida, ditava os discursos a fim de sensibilizar setores ponderosos 

da sociedade, forjando valores, sentidos, identidades, bem como definindo 

comportamentos e impondo posturas de forma a legitimar os valores 

católicos, alçando planos de combate ao inimigo vermelho (REBOUÇAS, 2013). 

Exemplo disso é o repúdio que o episcopado instituiu aos dominicanos que 

foram apontados como participantes para apanhar Marighella: 

 



 
308 

 

A intervenção de uma parte do clero no processo subversivo, como se 
tem verificado, não apenas no Brasil como em outros países, é uma 
fonte de grande perturbação para o espírito católico, sobretudo 
quando essa intervenção assume a forma de ativismo, que 
compromete diretamente sacerdotes em crimes contra a propriedade 
e a vida. É desolador para os Católicos brasileiros saberem que 
religiosos, ligados a uma disciplina particularmente severa de suas 
ordens, se têm colocado a serviço do terrorismo, como acaba de 
comprovar-se agora nesse terrível episódio da morte de Carlos 
Marighela. Seria injusto implicar a Igreja inteira numa condenação que 
cabe apenas a alguns sacerdotes transviados.  A grande, a imensa 
maioria, dos padres seculares e dos religiosos do Brasil, como no 
resto do mundo, conserva-se fiel aos seus deveres e leal aos votos 
que pronunciaram. Isso significa que os alicerces da Igreja continuam 
sólidos. (DIÁRIO DE NATAL, 1969) 

 

O Diário de Natal, publicou no dia 05 de novembro de 1969 a seguinte 

manchete 

 

DOIS PADRES DOMINICANOS FORAM USADOS PARA APANHAR 
MARIGHELLA 

 

O líder terrorista Carlos Marighella foi morto por rajadas de 
metralhadoras, em São Paulo quando comparecia a um encontro, na 
esquina das alamedas Casa Branca e Lorena, da capital paulista, às 
21:30 horas. A polícia paulista utilizou dois padres dominicanos, 
implicados no sistema terrorista e que haviam sido presos, sábado no 
Rio. Depois de ligações telefônicas com integrantes do grupo 
Marighella, os padres marcaram um encontro, num Volkswagem azul, 
que estacionou naquela esquina. Marighella chegou numa caminhoneta 
Willys, acompanhado de longe por cerca de 100 elementos de sua 
força de segurança. O chefe terrorista não atendeu a voz de prisão 
que lhe deu o delegado do DOPS, reagindo a tiros. Imediatamente, 
iniciou-se violento tiroteio, entre as forças de segurança de Marighella 
e os policiais postados nas imediações. Ficaram feridos o delegado 
Rubens Tucudupa e a investigadora Stela de Barros Borges de 
dezenove anos, que levou uma bala na cabeça. Dois elementos foram 
presos ao tentar socorrer o ex-deputado comunista, morreu ainda um 
dentista, cujo nome não foi fornecido. Vários carros e os prédios das 
proximidades ficaram avariados pela balas. Os moradores das 
vizinhanças trancaram-se em suas casas, sem compreender a 
princípio, as razões do tiroteio. A polícia apurou que o colégio dos 
dominicanos, no bairro de Perdizes, servia de refúgio aos terroristas 
(DIÁRIO DE NATAL, 1969). 

 

O Diário de Natal criou um clima sobre a morte de Marighella, “100 

elementos de sua força de segurança” nunca existiram, o líder comunista foi 

assassinado a sangue frio, fuzilado sem que pudesse ter dado reação, a 

valentia do guerrilheiro impôs tamanho medo aos policiais que estes não 
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hesitaram em matar covardemente. Buscava-se construir uma imagem do 

comunista guerrilheiro como terrível assassino, enquanto encobria as 

atrocidades do esquadrão da morte dos militares. Marighella foi morto, em 4 

de novembro de 1969, devido a uma emboscada organizada por Sérgio Fleury 

e seu colega Rubens de Melo Tucunduva. 

Ainda sobre o episódio da morte do combatente, o colunista Mário 

Pessoa, do Diário de Natal, no ano de 1986 explana que “com efeito, as formas 

do II Exército liquidaram o chefão Mariguela – autor do manual sobre a 

guerrilha urbana. Já que não podem matar o morto, matam-lhe a ideia.”. 

O jornal também faz um apanhado acerca da “derrota da luta armada 

no Brasil”, após as mortes de dois de seus mais expressivos líderes 

revolucionários, Carlos Marighella e Carlos Lamarca: 

 

A guerrilha de esquerda surgiu no Brasil após o golpe militar que 
derrubou o governo de João Goulart, em março de 1964. Nas cidades, 
foi incentivada principalmente por três organizações: A Aliança 
Nacional Libertadora Nacional (ALN), dirigida por Carlos Marighela, 
assassinado em um combate com agentes de segurança em novembro 
de 1969, em São Paulo; a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), 
liderada pelo capitão do Exército Carlos Lamarca, que depois de sua 
morte – na Bahia, em 1971 – se transformou na Vanguarda Armada 
Revolucionária – Organização Palmares (VAR – Palmares). Estes dois 
grupos foram responsáveis por várias ações terroristas, como os 
sequestros do embaixador norte-americano, Charles Burke Elbrick 
(que morreu na semana passada), e do embaixador alemão Ehenfried 
von Holleben, libertados em troca de presos políticos. Já a guerrilha 
rural se organizou na região do Araguaia, na Amazônia, onde, a partir 
de 1966, o proscrito Partido Comunista do Brasil (PC do B), de linha 
maoísta, começou a preparar guerrilheiros para combater o regime 
militar. (O POTI, 1983) 

 

Em conformidade, considerando a análise feita, é notório que na 

imprensa o caráter anticomunista presente nas manchetes dos jornais 

constitui-se como um vetor de negação e instrumento fomentador ao 

combate do inimigo vermelho, ou seja, os grupos pertencentes aos partidos 

de esquerda. Assim, no campo da história, principalmente, política e social, a 

imprensa assume relevância como objeto de pesquisa e fonte historiográfica, 

em razão de que, segundo Luca (2005): 
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[...] a escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por 
entender-se a imprensa fundamentalmente como instrumento de 
manipulação de interesses e de intervenção na vida social; nega-se, 
pois, aqui aquela perspectiva que a tomam como mero veículo de 
informações, transmissoras imparciais e neutras dos 
acontecimentos, nível isolado da realidade político-social na qual se 
insere. (CAPELATO, 1974, apud LUCA, 2005, p. 118) 

 

Por seu turno, pode-se inferir a imprensa um processo historicizante 

de análise que está estritamente ligado com a atividade política, servindo a 

estrutura social, do mesmo modo que se consubstancia como uma linguagem 

que exprime ideologia política. Em suma, a história está em todas as 

construções humanas. 

Desta forma, ao eleger uma figura de um Marighella como terrorista e 

assassino, os jornais criaram um ideal para mobilizar a população do Rio 

Grande do Norte contra os comunistas, bem como a evocação de 1935, em 

que o medo do terror comunista poderia voltar. Destacando-se o papel da 

imprensa em mobilizar representações ideológicas, gerando e articulando 

contextos sociais e políticos alinhados com a ditadura. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar os jornais como fontes de representação e ação anticomunista 

durante o período da ditadura militar de 1964 permite enxergar a atuação 

dos órgãos de censura e esquadrinhar as formas como o período ditatorial 

buscou, por meio da propaganda, criar a imagem do comunismo, demonizando-

o, subvertendo-o e associando ao terrorismo. 

Os jornais Diário de Natal e O Poti do Rio Grande do Norte gestaram 

uma visão dos comunistas adjetivando-os sempre de terroristas, 

assassinamos e perigosos. Vindo de uma experiência comunista, com a 

revolução de 1935, os norte-rio-grandenses gestaram experiências mais 

sólidas no campo concreto. 

Os periódicos supracitados fomentaram a construção da persona de 

Carlos Marighella como terrorista, assassino e ladrão. Adjetivos sempre 

associados ao comunismo do baiano. Tal representação não era sem objetivos, 
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atendia ao modelo ideológico dos militares, do combate ao comunismo, este 

no qual era o principal argumento para o golpe de 1964. Buscava-se o controle 

da opinião pública, era essencial o apoio das massas ao combate do “perigo 

vermelho”. 

O regime ditatorial buscou criar um espaço de experiência que colocava 

Marighella fora de uma memória social, e quando inserido, incessantemente 

visto como vil comunista. Desumanizar o guerrilheiro poeta era uma das ações 

frentes para que este não pudesse ser alvo de identificações por parte da 

população, que não pudesse se tornar símbolo contra a repressão da ditadura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi realizado no âmbito do componente curricular História 

do Rio Grande do Norte II214, respondendo à solicitação de um trabalho de 

pesquisa que se voltasse a um recorte espacial compreendido pelo estado do 

Rio Grande do Norte, e partindo-se de fontes de jornais disponíveis na 

Hemeroteca Digital Brasileira (HDB), suportada pelo sítio da Biblioteca 

Nacional (BN)215, com o intuito de conciliar conteúdos da história local, 

instrumentalização do aluno no uso de jornais como fontes históricas e a 

familiarização com práticas de pesquisa. 

A ideia de se tomar o livro como objeto de pesquisa surgiu a partir de 

discussões em sala de aula que giravam em torno da ocupação do lugar da 

escrita da história marcados por nomes de sujeitos intimamente ligados aos 

poderes políticos e econômicos no estado, algo especialmente perceptível 

quando considerado a primeira fase da historiografia norte-rio-grandense, cuja 

‘presença persiste ainda entre nós, sobretudo, no conteúdo de livros 

didáticos de História do Rio Grande do Norte’ (MONTEIRO, 2006, p. 52), e 

que, orientado pela classificação proposta pela historiadora Denise Mattos 

Monteiro, corresponde à historiografia produzida pelo menos até 1970. 

Decidido o tema, iniciei levantamento bibliográfico na web para conferir a 

recorrência de trabalhos acadêmicos que abordassem uma possível história 

do livro no RN. Não tendo sido recuperado qualquer trabalho especificamente 

sobre o livro potiguar, o tema revelou-se justificável pela sua originalidade, 

                                                           
214 Componente curricular oferecido pelo Departamento de História do Centro de Ensino 
Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrado pela 
professora Drª Jailma Maria de Lima no período 2018.1. 
215 Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital. Acessado no decorrer do mês 
de abril, 2018. 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital
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tratando-se, portanto, esta proposta de pesquisa, de um primeiro esforço no 

sentido de construção dessa história, gozando assim das dificuldades comuns 

ao ineditismo. 

Consideramos as limitações dos resultados em relação à intenção de 

uma história do livro no RN, entendendo que este primeiro esforço poderia nos 

proporcionar alguns apontamentos. Elegemos como fonte o Diário de Natal, 

jornal potiguar de maior disponibilidade na HDB, estando também, em relação 

aos periódicos diários publicados no estado, entre os de maior alcance de 

público leitor e território de circulação. Existe na hemeroteca a qual 

acessamos, disponibilidade de edições do DN que datam de 1957 a 1989 – 

lembrando, porém, que nosso recorte temporal encerra em 1970. 

A propaganda de “lançamentos de livros” foi a área alvo de nossa 

prospecção, e o termo utilizado no campo de busca digital, localizando de 

forma objetiva as manifestações sobre livros na mídia em questão. Assim foi 

possível filtrar o resultado da busca digital a partir da utilização de um termo 

que dê protagonismo ao nosso objeto de pesquisa e torne a pesquisa 

realizável, já que se realizando a busca pelo termo geral “livro”, a resposta do 

programa será o de um número de ocorrências inviável de se analisar216 no 

prazo previsto pelo componente curricular, sendo também muito dispendioso 

no sentido de que muitas ocorrências não correspondiam ao recorte espacial 

ou à problemática da pesquisa. Ou seja, a partir dos anúncios de lançamentos 

se fez possível recuperar o livro envolvido em uma rede de relações sociais, 

com implicações políticas e econômicas, que se constitui e se apresenta, por 

vezes, de forma encoberta. Dessa forma, o problema ao qual nos dedicamos 

aqui é o de romper a superficialidade do anúncio publicitário e enfatizar o lugar 

social do livro, analisando sua relação com os espaços e sujeitos. Entendemos 

assim estarmos realizando uma pesquisa de história cultural em acordo com 

a noção de representação defendida por Roger Chartier (2010, p. 26), a qual 

se manifesta em dupla dimensão: (I) transitiva (toda representação 

representa alguma coisa), e (II) reflexiva (toda representação se apresenta 

                                                           
216 O número exato é de 12.911 ocorrências para o período de 1957 a 1989. 



 
316 

 

representando alguma coisa), não afastando-se nem da realidade nem do 

social. 

Para compensar a vacância da fonte jornalística no período anterior a 

1957 recorremos ao catálogo online da Biblioteca Central Zila Mamede217, 

levantando assim outra série de dados referentes à produção bibliográfica 

potiguar. A BCZM é a unidade de informação responsável pela administração 

do Sistema de Bibliotecas (Sisbi)218 da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), sendo atualmente a biblioteca pública mais relevante em 

atividade no estado do RN219, considerando os serviços oferecidos, o público 

atendido e suas estruturas – incluindo aqui o acervo. Devido a amplitude do 

acervo geral do Sisbi, também se fez necessário objetivar a busca, o que me 

levou a concentrar atenção nas coleções Publicações de Autores do RN (PRN) 

e Obras Raras (OR)220.  

O catálogo da biblioteca é alimentado pela equipe responsável pelos 

Serviços Técnicos de catalogação na BCZM, composta e supervisionada por 

bibliotecárias e bibliotecários profissionais, que realizam uma exaustiva análise 

documental; portanto, consta nesse exercício de catalogação dados que nos 

remete a descrições técnicas, físicas e de conteúdo dos materiais 

catalogados (título, subtítulo, autoria, autorias secundárias, edição, indicação 

de coleção, volume, ano de publicação, lugar de publicação, casa publicadora, 

número de páginas, classificação temática, formatos, tipo de encadernação), 

e ainda outras informações especiais. 

Concomitante à construção desses dois levantamentos de dados 

(referentes ao Diário de Natal e ao catálogo da BCZM), realizei ainda o 

                                                           
217 Disponível em: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf?aba=p-
biblioteca. Acessado no decorrer do mês de abril, 2018. 
218 Além da Biblioteca Central, outras 22 Bibliotecas Setoriais compõe o Sistema de 
Bibliotecas da UFRN. Ver: 
http://www.sisbi.ufrn.br/pagina.php?a=est_organizacional#.Wtkm4i7waM8.  
219 A Biblioteca Pública Câmara Cascudo, biblioteca vinculada à Fundação José Augusto (FJA) 
e ao Governo do Estado, encontra-se desde 2012 sem atendimento ao público por falta de 
condições estruturais. 
220 Posteriormente identifiquei a Coleção Mossoroense (MOSS) como uma das coleções de 
interesse a esta pesquisa. Nesta coleção constam 55 títulos que correspondem ao nosso 
recorte. Contudo, até o momento, estes títulos ainda não foram minuciosamente explorados 
para essa pesquisa. 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf?aba=p-biblioteca
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf?aba=p-biblioteca
http://www.sisbi.ufrn.br/pagina.php?a=est_organizacional#.Wtkm4i7waM8
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levantamento de produção acadêmica e bibliográfica com a qual a pesquisa 

pudesse dialogar. Neste sentido, me utilizarei da coletânea organizada por 

Aníbal Bragança e Márcia Abreu (2011) para conhecer a historicidade de 

materiais de gêneros diversos (livros, periódicos, panfletos) impressos em 

diferentes temporalidades e localidades brasileiras. Dialogarei principalmente 

com Laurence Hallewell (2017), com objetivo de fazer considerações a alguns 

argumentos presentes e recorrentes em seu volumoso “O livro no Brasil: sua 

história”. O tratamento das fontes será orientado pelos ensaios organizados 

por Carla Bassanezi Pinsky (2009) e Tania Regina de Luca (2011). 

 

HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA: DIÁRIO DE NATAL 

 

A Hemeroteca Digital Brasileira é um portal de periódicos nacionais 

oferecido pela Fundação Biblioteca Nacional, reconhecido pelos Ministério da 

Cultura e Ministério da Ciência e Tecnologia. Compõe o acervo virtual da HDB, 

jornais, revistas, anuários, boletins e outras publicações seriadas, desde as 

primeiras publicações criadas no país, a partir de 1808, até periódicos 

extintos no século XX. A consulta pode ser realizada através da web, por 

título, período, edição, local de publicação ou palavra-chave221. 

 

O Diário foi fundado em setembro de 1939 por Valdemar Araújo, 
Rivaldo Pinheiro, Adherbal de França e Djalma Maranhão com o objetivo 
de divulgar as notícias da guerra. Os seus proprietários venderam o 
registro do jornal, no mês de abril de 1942, ao então diretor de A 
República, Rui Paiva. Em fins de 1944, o jornal foi vendido à rede dos 
Diários Associados e em 1947 passou a ser intitulado Diário de Natal 
(LIMA, 2017, p. 56).  

 

Em 1958 o jornalista Luiz Maria Alves assume a direção do DN, e em 

1959, passa a responder pela direção das empresas associadas em Natal. É 

sob sua direção que se instala pela primeira vez, dentre os jornais do Estado, 

um setor de documentação – microfilmagem, indexação e preservação da 

memória estadual. Luiz Maria Alves deixa a direção das empresas em 28 de 

                                                           
221 Hemeroteca Digital. In: Biblioteca Nacional Digital. Disponível em: 
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acessado em 21 jun. 2018. 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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abril de 1989222, coincidindo com o período de edições do DN disponíveis na 

HDB (1957 a 1989). O acervo de jornais consultado nesta pesquisa é, 

portanto, um provável fruto de sua preocupação documentalista. 

 
 

CATÁLOGO ONLINE DA BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

 

O catálogo de acervos de uma biblioteca em atividade é, 

consequentemente, um catálogo também ativo. Ou seja, passível de sofrer 

alterações administrativas – comumente, adição ou subtração de itens que o 

compõe. Mesmo no caso de ser dada baixa223 em um item do acervo, sua ficha 

catalográfica não será perdida, pois continua virtualmente acessível ao setor 

administrativo. Há de se colocar também que, dificilmente, após 

disponibilização para consulta pública, a representação descritiva de um item 

sofrerá alterações. O que significa dizer que, geralmente, o que se altera em 

um catálogo diz respeito à disponibilidade de acesso público aos itens que 

compõe o acervo, e não às qualidades já descritas sobre os mesmos.  

Obras Raras não é somente o título que distingue uma coleção dentre 

as demais coleções da biblioteca. Obras Raras é, mais precisamente, um 

setor específico da biblioteca, com uma sala reservada à sua coleção, uma 

bibliotecária especializada responsável pela administração do setor que, como 

o próprio título já sugere, recebe cuidados muito especiais de 

acondicionamento e acessibilidade, estando disponível para pesquisa apenas 

no âmbito da consulta local, sob supervisão e orientações quanto ao manuseio 

dos itens de seu acervo.  

Quanto à coleção Publicações de Autores do RN, muitos dos títulos 

encontram-se igualmente fora de circulação (não sai das dependências da 

biblioteca para o empréstimo público), a depender de sua raridade e 

                                                           
222 Verbete “Luiz Maria Alves”. In: Figura de Destaque. Natal: Fundação José Augusto, s.d.. 
Disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC0000000001
14935.PDF. Acessado em: 22 jun. 2018. 
223 “Dar baixa” a um item significa dizer que este não consta mais como patrimônio da 
instituição e, portanto, as informações referentes ao seu registro, assim como o item 
propriamente (físico), se tornarão indisponíveis ao acesso público. 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000114935.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/DOC/DOC000000000114935.PDF
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quantidade de itens disponíveis no acervo. Alguns desses itens compõem 

igualmente a Coleção Zila Mamede – acervo pessoal que pertenceu à 

bibliotecária e poetisa Zila Mamede, e que após sua morte foi doado à BCZM, 

que o mantém também em caráter especial –, em repartição exclusiva, 

estando disponível ao público pesquisador apenas para consulta local e 

supervisionada. 

 

LIVROS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Os dados mais recentes disponibilizados pelo International Standard 

Book Number (ISBN), referentes ao ano de 2017, informam o número de 596 

registros de editores (Pessoa Física) e 203 empresas editoras (Pessoa 

Jurídica) no cadastro de editores no estado do Rio Grande do Norte224. Porém, 

as condições de diversidade de serviço e tecnologia editorial é uma realidade 

muito recente para o estado do RN.  

Sobre as condições atuais da escrita, o especialista em estudos 

culturais da escrita e leitura, Roger Chartier, comenta em sua aula inaugural 

na Cátedra “Escrito e culturas na Europa moderna”, do Collège de France, o 

ineditismo do fenômeno provocado pelas tecnologias virtuais: 

 

hoje, [...] as práticas do escrito se encontram profundamente 
perturbadas. As mutações de nosso presente transformam, ao 
mesmo tempo, os suportes da escrita, a técnica de sua reprodução 
e disseminação, assim como os modos de ler. Tal simultaneidade é 
inédita na história da humanidade. A invenção da imprensa não 
modificou as estruturas fundamentais do livro, composto, depois 
como antes de Gutenberg, por cadernos, folhetos e páginas, reunidos 
em um mesmo objeto (2010, p. 8). 
 

Neste artigo buscaremos fazer alguns apontamentos sobre a produção 

bibliográfica potiguar correspondente ao recorte de 1889 até o ano de 1970, 

                                                           
224 O ISBN é um sistema de numeração (código de nove dígitos mais um dígito de controle) 
capaz de individualizar qualquer título de livro. No Brasil o sistema foi implantado em 1978 
para melhor identificação das obras, que crescem quantitativamente e passam a exigir uma 
organização mais criteriosa de controle bibliográfico (MACHADO, 2003, p. 44). Em 2017 
foram atribuídos 96.131 números de ISBN em todo o país. Disponível em: 
http://www.isbn.bn.br/. Acessado em 12 de abr. 2018. Não foi possível identificar a produção 
realizada por cada Unidade Federativa. 

http://www.isbn.bn.br/
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atentando para as “lógicas materiais e práticas” (CHARTIER, 2010, p. 14) 

imprescindíveis à compreensão da história do livro. 

A primeira ocorrência de um título publicado no Rio Grande do Norte que 

nossas fontes possibilitam identificar é o “Regulamento do ensino secundário 

e profissional no Atheneu Rio-grandense”, publicado pela Typ. d'A República em 

1896.225 A República foi o jornal criado pelo Partido Republicano do Rio Grande 

do Norte (PRRN), cujo primeiro número saiu a 19 de julho de 1889, com intuito 

de divulgar amplamente suas propostas programáticas de ação política para 

a mudança do regime monárquico (BUENO, 2009, p. 90), posteriormente foi 

transformado em jornal oficial do governo estadual (LIMA, 2017, p. 56). Até 

os primeiros anos da década de 1960 serão os órgãos de imprensa os 

principais responsáveis pelas publicações impressas no estado – de 55 

publicações identificadas nas fontes, impressas no RN até o ano de 1960, 29 

foram impressas pelo departamento estadual de imprensa226. 

 

Natal [...] tem a Fundação José Augusto, criada, em 1963, pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para estimular a cultura 
e a pesquisa social locais, mas não se conhece no estado quase 
nenhuma outra atividade editorial digna de nota (HALLEWELL, 2017, 
p. 697). 
 

Penso ser necessário fazer considerações à afirmação acima quanto à 

dignidade da atividade editorial potiguar anterior à Fundação José Augusto 

(FJA), pois o que parece estar sendo considerado é um empreendimento 

comercial voltado especificamente à publicação bibliográfica – o que, no caso, 

se levado ao pé da letra, talvez a própria FJA pudesse tornar-se indigna de 

menção na história do livro no Brasil construída por Laurence Hallewell, que 

em suas mil e quinze páginas dedicou cinco linhas à produção bibliográfica 

potiguar. 

                                                           
225 A BCZM possui na sua coleção de Obras Raras o título “Collecção de leis provinciaes do 
Rio Grande do Norte [1874 – 1878]”. A ficha catalográfica não traz indicação de casa 
publicadora, “embora o RN tenha recebido um prelo do Recife em 1832, as publicações oficiais 
da província continuam, até 1878, a ser impressas em Olinda” (HALLEWELL, 2017, p. 214). 
Denis Antônio de Mendonça Bernardes indica envio de tipografia para o Rio Grande do Norte 
por ocasião da Confederação do Equador (BRAGANÇA; ABREU, 2011 p. 200). 
226 Sendo as demais impressas por tipografias avulsas listadas a seguir. 
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Para fazer justiça tanto à pesquisa acima mencionada, quanto à 

atividade editorial potiguar, é preciso considerar os critérios elegidos pelo 

pesquisador. Ao selecionar as fontes para sua pesquisa, devido à grande 

pretensão de seu recorte espaciotemporal, Hallewell privilegiou documentos 

e dados estatísticos de órgãos (públicos e privados) voltados à indústria 

editorial. Por a atividade editorial não encontrar-se ainda bem estabelecida no 

RN, não havia no estado, por exemplo, associações de livreiros ou editores, 

ou organismos públicos dedicados a acompanhar o comércio de livros. Isto não 

significa que não houvesse produção e circulação deste produto. Neste 

sentido, basta pensar que a Coleção Mossoroense, nacionalmente 

reconhecida pela quantidade de títulos publicados sobre a temática do 

Nordeste, existe já desde os finais da década de 1940 – logicamente, não 

desconsideramos o histórico de transformações da Coleção que variou em 

natureza e formatos de suas produções no decorrer de sua existência. É 

importante ressaltar que a pesquisa de Hallewell está voltada às editoras 

comerciais e, portanto, as iniciativas públicas sem fins comerciais não são 

abarcadas nela. Como no RN, até a década de 1960, a produção de livros era 

realizada de forma esporádica e principalmente através de tipografias que 

muitas vezes estavam vinculadas ao Departamento de Imprensa do estado, 

esta produção simplesmente escapou ao filtro metodológico estabelecido por 

Hallewell em seu trabalho, e a própria FJA poderia ter sido ignorada pelo autor, 

que muito provavelmente dedicou-lhe aquelas cinco linhas apenas para não 

deixar o RN no completo “esquecimento”. 

As fontes que consultamos permite-nos reconsiderar a dignidade de 

notas à produção bibliográfica potiguar no período que vai de 1889 a 1970.227 

Foram 291 títulos bibliográficos identificados, sendo 157 de livros publicados 

no estado. Se à primeira vista este número não parece animador, devemos 

considerar que praticamente não existem casas editoriais voltadas para 

                                                           
227 Aqui se faz importante comentar que a busca realizada no Diário de Natal para o termo 
“lançamento de livro” recuperou 997 ocorrências para o período que extrapola o nosso 
recorte temporal – de 1970 a 1989 –, o que sugere uma explosão da produção ou pelo menos 
da divulgação e circulação bibliográfica no estado. 
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publicação especificamente de livros, até pelo menos a primeira metade da 

década de 1960, o que significa dificuldades materiais de produção local muito 

significativas, mas apesar dessas dificuldades haviam iniciativas – mesmo que 

individuais, esporádicas ou pontuais. Talvez uma pista que permita avançar 

nas pesquisas sobre esta produção bibliográfica aparentemente dispersa e 

fragmentária seja a identificação de nomes de tipógrafos, livreiros e editores 

locais e a investigação de suas atividades profissionais. Uma história da 

imprensa no Rio Grande do Norte possivelmente auxiliaria com tipógrafos e 

editores da imprensa periódica. Neste caso, as tipografias potiguares 

encontradas nas fontes, por trás das quais se devem procurar os indivíduos, 

foram as Typ. d’A República, Typ. Popular, O Trahiry, Tip. Santo Antônio, Tip. 

Galhardo, Tip. da Casa de Menores Juiz Melo Matos, Tip. Santa Teresinha, RN 

Econômico228, e Tip. Villar. Aparecem ainda como casas publicadoras as 

Edições Cactus229, Gráfica Editora Itambé, a já citada Fundação José Augusto, 

Rumos, Gráfica Manimbu, Nordeste Gráfica, e a Imprensa Universitária. O 

próprio DN nos indica uns poucos nomes pessoais: os livreiros Ismael 

Pereira230, Luiz Gonzaga Dantas231, e Cleophas de Oliveira232, e o livreiro e 

editor Walter Pereira233. Quanto às instituições, são principalmente as 

Livraria Universitária e a Loja de Livros, em Natal, quem promove eventos de 

lançamentos de livros mais recorrentemente. Mas também podemos 

encontrar menções a eventos de lançamentos promovidos pelas Faculdade de 

Direito e Faculdade de Filosofia, pela Academia Norte Rio-grandense de Letras 

(ANRL), e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGB).  

                                                           
228 Publicação catalogada com localização de Currais Novos, uma das poucas publicações 
potiguares catalogadas com localidade fora de Natal. Trata-se da biografia “Desembargador 
Tomaz Salustino” (1958), escrita por Luís da Câmara Cascudo. Catálogo online da BCZM. 
229 Órgão responsável pela publicação de trabalhos literários e pesquisas técnicas e científicas 
graças ao esforço de Afonso Laurentino Ramos, Berilo Vanderlei, Newton Navarro, e Zila 
Mamede. Diário de Natal, Natal, 11 de fevereiro de 1961, p. 4. 
230 Diário de Natal, Natal, 25 de junho de 1958, p. 2. 
231 Diário de Natal, Natal, 11 de fevereiro de 1961, p. 4. 
232 Editor de alguns livros norte rio-grandenses. Diário de Natal, Natal, 27 de maio de 1961, 
p. 4. 
233 Diário de Natal, Natal, 2 de outubro de 1967, p. 5. 
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Há uma única menção ao espaço da Biblioteca Pública do Estado 

promovendo um lançamento. Trata-se do livro “Universo e vocabulário do 

grande sertão”, de autoria de Nei Leandro de Castro, publicado pela Editora 

José Olympio (Rio de Janeiro)234. Outras ambientações públicas que abriram 

espaço para a promoção do livro foram o Festival de Folclore de Natal235, e a 

Praça da Cultura – esta aparece com edições em dois anos consecutivos236. 

Quanto aos público-alvo destes lançamentos são na grande maioria das 

ocorrências citados os intelectuais e outras personalidades do ‘mundo das 

letras’ locais e forâneos237 que se fazem presentes, autoridades políticas e 

personalidades sociais. Alguns convites se fazem aberto à comunidade em 

geral, ao fim de uma lista de público prioritário, e outros poucos se dirigem 

diretamente a público seleto, como estudantes e/ou profissionais de uma área 

específica do conhecimento (Odontologia, Jornalismo, Direito...).  

À medida que organizamos nossos dados e identificamos suas 

qualidades manifestas, nos faz cada vez mais importante ter em mente a lição 

oferecida por Roger Chartier: 

 

 

para mim, tratar-se-á de sempre vincular o estudo dos textos, 
quaisquer que sejam, com o das formas que lhes conferem a própria 
existência e com aquele das apropriações que lhes proporcionam o 
sentido. [...] o escrito é transmitido a seus leitores ou auditores por 
objetos ou vozes, cujas lógicas materiais e práticas precisamos 
entender (2010, p. 14). 
 

Isto nos leva a crer que, com exceção dos eventos públicos realizados 

ao final dos anos cinquenta e início da década de sessenta, em geral, o livro é 

um produto oferecido principalmente aos setores médio e alto da sociedade 

potiguar. Não por acaso os espaços abertos ao público geral são pouco 

                                                           
234 Diário de Natal, Natal, 16 de maio de 1970, p. 3. 
235 Diário de Natal, Natal, 22 de dezembro de 1958, p. 10. A matéria noticia a IIIª edição do 
festival. 
236 Diário de Natal, Natal, 21 de agosto de 1961, p. 3; e Diário de Natal, Natal, 15 de 
dezembro de 1962, p. 4. 
237 A busca realizada no Diário de Natal recuperou 133 ocorrências de lançamentos de livros 
para o recorte de 1957 a 1970, fazendo a cobertura do lançamento de 85 títulos diferentes, 
sendo 48 títulos de autores potiguares, e 37 títulos de autores de outros estados. 
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ocupados com atividades voltadas à promoção do livro, enquanto alguns 

espaços institucionais privilegiam públicos seletos e os espaços comerciais 

prevalecem como os principais promotores do livro. 

Observar a materialidade do livro produzido no RN é outro aspecto que 

talvez possa oferecer informações importantes sobre a história da produção 

bibliográfica local. Afinal, uma das proposições centrais de Chartier é a 

observação dos “dispositivos próprios da materialidade dos escritos”, ou seja, 

“nunca separar a compreensão histórica dos escritos da descrição 

morfológica dos objetos que os trazem” (2010, p. 8).  

Neste sentido, observamos que as fontes começam indicar mudanças 

tecnológicas a partir do final da década de cinquenta, quando começam a 

aparecer as “gráficas” locais e as tipografias já não são tão recorrentes. O 

primeiro registro oferecido por nossas fontes é o título “Atuação do Serviço 

Social em alguns setores da comunidade operária natalense”, publicado pelo 

Serviço Social da Indústria (Natal/RN: Gráfica Editora Itambé, 1959)238. As 

edições Cactus e Rumos começam a surgir no início da década de sessenta. 

A partir de 1963 tem-se a Fundação José Augusto aparecendo cada vez mais 

com significativa produção. E no início de 1966, na ocasião de lançamento do 

livro de crônicas “Imagens do Tempo”, de Edgar Barbosa, o Diário de Natal 

publica uma matéria que faz menção ao balanço das publicações da Imprensa 

Universitária (livros, periódicos, boletins, resumos, trabalhos internos), 

referente ao ano de 1965, e comenta a aquisição de novo maquinário que deve 

impulsionar sua produtividade bibliográfica239. De fato, em 1965 as fontes 

começam a manifestar produções da Imprensa Universitária em Natal/RN. 

Estas informações são apenas indícios oferecidos pelas fontes. Em uma 

análise a partir do acesso físico aos livros disponíveis na BCZM, comparando 

produções gráficas e tipográficas, os tipos de materiais utilizados (papéis, 

cola, linhas, tintas de impressão), as técnicas de encadernação, e mesmo 

possíveis informações acerca do número das tiragens de impressão por vezes 

                                                           
238 Catálogo online da BCZM. 
239 Diário de Natal, Natal, 20 de janeiro de 1966, p. 2. 
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citadas no colofão, talvez pudessem também nos oferecer dados que 

auxiliassem interpretações sobre a reprodutibilidade da produção bibliográfica 

potiguar. 

Outro comportamento possível de verificação nas fontes, que também 

se manifesta nesses anos iniciais da aparição das gráficas locais e ‘decadência 

das tipografias’, diz respeito à “geografia de sua circulação” (CHARTIER, 

2010, p. 7), são as publicações de autores potiguares realizadas fora do 

estado do Rio Grande do Norte. A cidade do Rio de Janeiro é a principal 

localidade a prestar esse serviço, sendo a editora Pongetti, indiscutivelmente, 

a casa publicadora de maior destaque em nossas fontes240. Outras editoras 

cariocas identificadas foram Agir, Civilização Brasileira, Edições do Val, 

Francisco Alves, José Olympio, Laemmert e dentre outras a editora Vozes, 

esta última localizada na cidade de Petrópolis. Também no Rio de Janeiro 

temos como casas publicadoras contribuindo com publicações de autores 

potiguares os periódicos Tribuna da Imprensa, O Cruzeiro, e Typ. do Jornal do 

Comércio; órgãos públicos como o Serviço de Informação Agrícola (SIA) do 

Ministério da Agricultura, o Serviço de Documentação do Ministério da 

Educação (MEC), e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

O Brasil moderno [tem] a peculiaridade de possuir dois centros 
editoriais principais, de importância praticamente igual. De certo 
modo, ainda se justifica considerar São Paulo a cidade dos livros 
didáticos e o Rio de Janeiro a cidade da literatura [...] As editoras do 
Rio produziam, entre 1973 e 1976, 79% dos títulos de literatura e 
66% dos exemplares [...] Os dois juntos são responsáveis pela 
esmagadora maioria dos livros produzidos no Brasil. Em 1957, eram 
responsáveis por 56,5% dos títulos e 82% do valor produzido 
(HALLEWELL, 2017, p. 669-670). 
 

A segunda cidade prestadora de serviços de produção bibliográfica, de 

acordo com nossas fontes, é Recife (PE), seguida por Fortaleza e São Paulo 

com menores ocorrências. Também nos foi possível identificar três 

publicações de autores potiguares publicadas fora do país, todas em Portugal, 

                                                           
240 A primeira dentre 27 publicações catalogadas com indicação da casa publicadora Irmãos 
Pongetti trata-se de “Euthanasia: ensaio de crítica médico-social”, autoria de Januário Cicco 
(Rio de Janeiro, 1937). A partir de 1953 a editora aparece indicada apenas como Pongetti. 
Catálogo online da BCZM. 
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sendo duas de autoria de Luís da Câmara Cascudo: “História da imperatriz 

Porcina: crônica de uma novela do século XVI, popular em Portugal e Brasil” 

(Lisboa: Revista Ocidente, 1952), e Trinta ‘Estórias’ Brasileiras (Lisboa: 

Portucalense, 1955); e uma de Veríssimo de Melo, titulada “Xico Santeiro” 

(Porto: Imprensa Portuguêsa, 1966). 

Um outro aspecto acerca do comportamento da circulação do livro no 

Brasil, ressaltado por Hallewell em sua pesquisa, diz respeito à propaganda. 

Segundo o autor, ainda em 1977, 

 

[...] a maioria das editoras mantêm distribuição própria, cujo defeito 
básico é a relutância das editoras em mandar seus representantes 
em viagens frequentes a áreas em que as livrarias são pouco 
numerosas, isto é, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aparentemente, 
o que se costuma fazer são [...] visitas trimestrais a Salvador e talvez 
Recife, e nada além disso. A promoção direta junto ao consumidor 
tende também a ser limitada ao sul, publicidade na televisão 
provavelmente só em São Paulo (HALLEWELL, 2017, p. 674). 
 

O comentário sobre a promoção do livro através das mídias de massas 

nos chama atenção pois foi justamente através dessa estratégia que se fez 

possível iniciar esta pesquisa. Percebemos que este comentário não é de 

menor importância pela sua recorrência na narrativa de Hallewell: Sobretudo, 

faltava a publicidade: as editoras raramente anunciavam fora da região sul, os 

jornais da região davam pouco espaço às resenhas literárias (2017, p. 695). 

No Rio Grande do Norte, como já afirmamos anteriormente, segundo 

nos mostra as fontes consultadas, não aparenta ser possível identificar até 

a década de 1970 um cenário editorial estável com empresas privadas 

consolidadas. Contudo, esta particularidade não anula a manifestação do livro 

em canais midiáticos. Se o livro não aparece no jornal como um produto de 

venda ao consumidor, aparece nas colunas sociais como evento cultural 

realizado por e para setores destacados da sociedade potiguar. Se a maioria 

das ocorrências que resgatamos no Diário de Natal são anúncios e convites 

breves, que basicamente informam ‘título’, ‘autor’, ‘local’, ‘data’, ‘horário’ e 

‘público alvo’ do lançamento de um determinado livro; uns poucos têm 

cobertura mais atenciosa por parte do jornal, anunciando o evento mais de 
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uma vez antes do acontecimento, e comentando a cerimônia após a sua 

realização. Nestes casos, a cobertura narra o andamento da cerimônia: quem 

apresentou o autor e a obra ao público, o tom dos discursos pronunciados e 

as personalidades que se fizeram presentes para prestigiar o lançamento. Na 

oportunidade do lançamento do livro de viagens “Bilhetes de Paris”, de autoria 

de Cleophas de Oliveira, a cobertura da cerimônia ocorrida na Livraria 

Universitária, traz na íntegra o discurso de saudação feito por Edgar 

Barbosa241.  

Porém, ainda se tratando do espaço cedido ao livro nos canais 

midiáticos, a ocorrência que mais nos chama atenção é a cobertura que se dá 

ao “Panorama da poesia norte riograndense”, de autoria de Rômulo 

Wanderley, pois o Diário de Natal cobre pelo menos três cerimônias de 

lançamento desse título no período que vai de 28 de junho a 27 de outubro de 

1965, sendo uma em Natal (RN), outra em Recife (PE), e uma terceira em 

Caicó (RN). Esta cobertura sobre o lançamento do livro em Caicó é uma das 

raras ocorrências de lançamentos em cidades potiguares do interior. A 

segunda matéria dedicada a este título diz que os jornais, os rádios e a 

televisão do Recife deram destaque ao lançamento, e em seu discurso de 

agradecimento o autor menciona “o apoio dado pelo poder público, pela 

imprensa, e pelas forças da inteligência e da cultura”, para justificar o 

sucesso de seus últimos livros, cujas edições encontram-se esgotadas242. 

Enquanto na oportunidade do lançamento ocorrido no Salão nobre da 

Prefeitura de Caicó, o autor reafirma a justificativa de seu sucesso 

bibliográfico, comentando ainda ter recebido convites para oficialização do livro 

em outros municípios do Seridó243.  

Estas passagens merecem atenção para se pensar as singularidades 

do comportamento do livro no estado do Rio Grande do Norte levando em 

consideração não somente os aspectos econômicos de sua produção e 

circulação, mas as características que este produto manifesta enquanto bem 

                                                           
241 Diário de Natal, Natal, 27 de maio de 1961, p. 4. 
242 Diário de Natal, Natal, 18 de setembro de 1965, p. 2. 
243 Diário de Natal, Natal, 27 de outubro de 1965, p. 2. 
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cultural em um meio social onde a indústria editorial ainda não se efetivou 

como um nicho comercial estável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade de pesquisa oferecida pelo componente curricular História 

do Rio Grande do Norte II resultou muito produtiva ao permitir a exploração 

de fontes virtuais, anulando significativamente as dificuldades por vezes 

colocadas pelas distâncias e acesso físico às fontes documentais, e também 

por estimular as práticas e habilidades de pesquisa e escrita da história.  

Aqui foi possível arriscar-se em uma temática original e de caráter 

interdisciplinar, pois que se foi descobrindo a necessidade de dialogar com as 

áreas da Ciência da Informação e da Comunicação Social para melhor lidar com 

as fontes e com o próprio objeto de pesquisa. Ainda, as lições oferecidas por 

Roger Chartier em sua aula inaugural na Cátedra “Escrito e culturas na 

Europa moderna”, do Collège de France, confirmaram as direções férteis e 

possíveis para se pensar a história do livro. 

Sobre as fontes, tornou-se óbvio que a hemeroteca é uma base 

riquíssima e que os periódicos podem contribuir significativamente para a 

construção de narrativas cujas lacunas na historiografia se fazem 

convidativas. O catálogo de livros também se mostrou proveitoso, pois 

permitiu melhor visualizar o volume das produções locais e forneceu dados 

mais específicos sobre a materialidade do nosso objeto, aguçando a 

curiosidade e indicando possíveis caminhos a se seguir. 

Em síntese, é possível apontar como tardia a estabilização da produção 

bibliográfica potiguar, ocorrendo de forma significativamente irregular até 

meados da década de 1960, momento em que as gráficas – possivelmente 

correspondendo a uma modificação ou atualização da tecnologia de impressão 

– começam a instalar-se no estado. Até então, as produções locais eram 

realizadas basicamente por tipografias, por órgãos ligados ao Estado, ou por 

casas publicadoras forâneas, principalmente as cariocas. Portanto, pesquisar 
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a história da imprensa potiguar pode possibilitar algum avanço nas pesquisas 

sobre esta produção bibliográfica dispersa e fragmentária. 

Sobre os espaços de sociabilidade pode-se sugerir que os espaços de 

caráter comercial e de prestígio público se sobressaem em detrimento dos 

espaços públicos mais democráticos ou populares. Demonstra ser importante 

verificar com minúcia os contextos históricos das décadas de 1960 e 1970, 

pois ambas apontam para cenários culturais e políticos onde o livro aparece 

com significativa importância. Na década de 1960, por causa dos movimentos 

de alfabetização e cultura popular realizados no RN, e na década de 1970 pela 

explosão bibliográfica que as fontes indicam – com a especificidade de situar-

se dentro de um regime ditatorial. Enfim, é necessário fazer considerações 

acerca dos comportamentos do livro no Rio Grande do Norte, buscando 

reconhecer as condições locais, sua relação com o contexto brasileiro, e as 

consequências e singularidades manifestadas por este objeto cultural, pelos 

grupos sociais e os espaços que o experimentam. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a instauração da ditadura civil-militar no Brasil em 1964, o cenário 

político mudou radicalmente, os partidos de esquerda, como o Partido 

Comunista do Brasil (PCB) foram postos, mais uma vez, na clandestinidade. 

Os comunistas, socialistas e todos aqueles com tendências ao marxismo, seja 

qual tenha sido sua vertente, encontraram-se em um novo estado social e 

político que inspirava ódio e perseguição. As ações pacíficas já não faziam mais 

efeito, houve o momento de radicalização promovida pelos militires como, por 

exemplo, a repressão policial, desaparecimentos e torturas, representados 

pela instância maior do golpe de 1964: o Ato Institucional 5. 

Os partidos com influências comunistas dividiam-se em duas formas de 

ação: a resistência pacífica e uma forma de ação mais enérgica: a guerrilha. 

A segunda forma de resistência ganhou divulgação ampla nos jornais 

impressos, rádios e nos telejornais, principalmente pelo apoio e repressão 

gestada pelos militares. 

O surgimento dos guerrilheiros de esquerda são frutos do autoritarismo, 

das mortes, desaparecimentos e opressão gestada pela ditadura, são 

respostas a esta forma de governo. Os guerrilheiros não são podem ser 

colocados sob os rótulos de “bons” ou “maus”, são filhos do tempo de 

violência, rebelaram-se contra o autoritarismo. O papel do historiador não é 

apontar o “mocinho” e/ou “vilão”, mas analisar as ações dos agentes que 

construíram ações em uma determinada temporalidade e espacialidade. 

Segundo Marcos Napolitano 



 
332 

 

 

as ações guerrilheiras, até meados de 1969, visavam dois objetivos: 

arrecadar dinheiro para montar suas redes de infraestrutura e 

custeio (aluguel de imóveis, manutenção dos militantes, edição de 

jornais clandestinos) e fazer propaganda para as massas 

(NAPOLITANO, 2014, 119-146). 

  

A guerrilha pode ser caracterizada como ação de subversão da ordem 

estabelecida, uma ordem que se impõem de forma autoritária e 

antidemocrática. Os pensamentos marxistas influenciaram homens e 

mulheres a lutarem contra o sistema opressor. 

Dentro deste contexto, surgiu a figura de Carlos Lamarca, que desertou 

do exército e passou a integrar a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) em 

1969 e depois a Vanguarda Armada Revolucionária- Palmares (VAR-Palmares), 

além do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR8). Adotando a 

guerrilha rural como meio de atuação para por fim ao aparato repressivo da 

ditadura de 1964. 

A professora Jailma Maria de Lima nos apresentou o acervo online do 

Museu Nacional, a Hemeroteca Digital. Foi pedido para que os discentes 

fizessem buscar que pudessem ser trabalhados para a pesquisa. As 

ocorrências foram pesquisadas no acervo online da Hemeroteca Digital 

utilizando o periódico do Jornal “Diário de Natal”. Foi feito um mapeamento, 

no qual constatou 71 ocorrências contendo a palavra “Lamarca”, entre os 

anos de 1969 e 1979. A escolha de pesquisar sobre ocorrência relacionadas 

à Carlos Lamarca no jornal se deu pela vontade e curiosidade da autora deste 

trabalho em entender melhor sobre o militar que virou guerriheiro. 

Destarte, objetivo deste trabalho é analisar como o jornal “Diário de 

Natal” apresentou/construiu reprentações acerca de Carlos Lamarca dentro 

do contexto da ditadura militar de 1964 e do “perigo vermelho”. Os objetivos 

específicos: analisar como o jornal “Diário de Natal” foi utilizado como veículo 

de propaganda anticomunista; esquadrinhar como disputas políticas e 

ideologicas entram em combate no campo da representação. 

Estamos dialogando, principalmente, com Denise Rollemberg (2007) que 

nos forneceu subsídios para pensar a vida e o lugar de memória que Carlos 
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Lamarca ocupa na história do Brasil. Recorremos também ao historiador 

Jefferson Gomes Nogueira (2008), que analisou o papel da imprensa para a 

construção do mito em torno de Lamarca. Vitor Amorim de Angelo (2014) nos 

permitiu enxergar o papel da guerrilha/luta armada no período de 1964. 

Para entender a construção da persona de Lamarca no jornal, utilizamos 

o conceito de anticomunismo, utilizado como ferramenta teórica e prática 

utilizado pelos militares e setores da sociedade civil movimentadas para combater a 

“perigo vermelho”.  

Para Rodrigo Patto Sá Motta  

 

definição de anticomunismo é, em princípio, relativamente elementar. 
Mas tal aparente simplicidade recobre uma realidade bastante 
complexa. Anticomunistas seriam os indivíduos e grupos dedicados à 
luta contra o comunismo, pela palavra ou pela ação1. A base de sua 
atuação estaria centrada, portanto, numa atitude de recusa militante 
ao projeto comunista. Ressalte-se, comunismo entendido como a 
síntese marxista-leninista originadora do bolchevismo e do modelo 
soviético (SÁ MOTTA, 2000, p. 4). 

 

O que nos leva a pensar que o Rio Grande do Norte teve um catalizador 

e argumento a mais para a construção do anticomunismo, gestada pela 

experiência comunista de 1935 na cidade de Natal, retomada pelo militares a 

partir de 1964. Assim, 

os grupos sociais atemorizados pela “ameaça” ou “perigo” comunista, 
por sinal expressões reveladoras de seu estado de espírito, trataram 
de organizar-se e articular uma contra-ofensiva visando combater o 
projeto revolucionário (SÁ MOTTA, 2000, p. 5). 

 

Outro conceito que utilizamos em nosso trabalho é o de representação, 

a partir de Roger Chartier, no qual considera as representações  

 

do mundo social assim construídas (...) são sempre determinadas 
pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o 
necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de 
quem os utiliza. (...) As percepções do social não são de forma alguma 
discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, 
escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de 
outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador 
ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-
nas como estando sempre colocadas num campo de concorrências e 
de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e 
dominação. As lutas de representações têm tanta importância como 
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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 seus, e o seu domínio (CHARTIER, 1990, p. 17). 

 

Utilizamos aqui o conceito de representação de Chartier (1990) como 

ferramenta para enxergar as disputas no campo do discurso. Enquanto a ideia 

de apropriação é um elemento central. Apropriação para Chartier é “uma 

história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais [que] são sociais, institucionais, culturais” (CHARTIER, 1990, 

p. 26). 

Foi feito um levantamento bibliográfico sobre a temática em questão, 

constatou-se que não há trabalhos produzidos nesta linha dentro do recorte 

temático e temporal. Assim, nosso trabalho justifica-se na medida em que 

buscar preencher uma lacuna historiográfica, bem como no alargamento do 

campo de pesquisa, fornecendo contribuições para entender o período da 

ditadura militar de 1964 no Rio Grande do Norte. 

Em termos metodológicos: utilizamos a análise do discurso, proposta por 

Eni P. Orlandi (2009), para analisarmos os discursos presentes nos jornais e 

o lugar de fala de quem os enuncia e contexto de produção das falas. 

Esta pesquisa foi fomentada a partir das discussões dos componentes 

curriculares obrigatório História do Rio Grande do Norte II e História Brasil 

IV, ministrados no semestre letivo 2018.1 e 2018.2  pela professora Jailma 

Maria de Lima, ligado à estrutura curricular do Curso de História do CERES-

UFRN. O objetivo da professora Jailma foi iniciar os discentes no campo da 

pesquisa, principalmente, voltada para o uso de fontes hemerográficas. 

O artigo é dividido em três seções. Na primeira, analisamos, o golpe de 

1964 e o iníco do movimento de guerrilha. Na segunda, discutimos, através 

da bibliografia específica, o uso de fontes hemerográficas para a pesquisa 

histórica. Na terceira, analisamos os periódicos do Jornal “Diário de Natal” e 

suas representações sobre a persona de Lamarca, dentro do contexto do 

anticomunismo como ferramenta contra o movimento da esquerda e como as 

disputas ideológicas permema os discursos nos meios de comunicação, neste 
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caso, o jornal. Ao final do artigo, apresentamos considerações finais sobre a 

análise aqui promovida. 

 

 O GOLPE DE 1964 E O MOVIMENTO DE GUERRILHA 

 

No dia 25 de agosto de 1961 o presidente Jânio Quadros renúncia ao 

cargo de presidente, talvez, com objetivo de angariar apoio das camadas 

politicas para que reconsiderassem seu gesto de renúncia em troca da 

ampliação de seus poderes (FAUTOS, 2013). Um marco que gerou um 

processo de instabilidade na democracia brasileira. Pois, constitucionalmente 

falando, o vice-presidente deveria assumir o cargo de presidente, porém houve 

um veto à posse de João Goulart, que estava em viagem pela China. 

O impedimento à posse de Jango levou ao governador do Rio Grande do 

Sul, Leonel Brizola a tomar uma atitude perante o golpe que se iniciara. Brizola 

juntamente com Lott, este último preso a mando de Denys, buscou apoio para 

a campanha legalista. A Campanha Legalista, como ficou conhecida, foi iniciada 

no Rio Grande do Sul, com apoio da população e apoio de alguns generais e 

coronéis. O movimento organizou-se em torno do Palácio do Piratini, 

juntamente com as forças armadas legalistas e uma grande massa da 

população adeptos da democracia.  

As tropas golpistas buscaram censurar os rádios, na busca de evitar a 

propagação de ideias legalistas. Todavia, foi criada a Cadeia Radiofônica da 

Legalidade, no qual foi de suma importância para a difusão dos ideais do grupo 

legalista e troca de informações, rompendo com censura. 

O movimento legalista ganhou força com a adesão do general Machado 

Lopes e do III Exército, opondo-se as ordens do Ministro da Guerra, Odílio 

Denys. O governador de Goiás, Mauro Borges, também entrou para a camada 

Legalista. Além da adesão, de peso, do político Juscelino Kubitschek. 

Mais uma vez lideranças políticas, militares, sindicais e setores 

populacionais uniram-se contra os golpistas, estes desmoralizados pela 

insubordinação dos militares e pela imprensa. A manutenção da legalidade era 

o único caminho para estes.  
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O presidente João Goulart aceita a aprovação da emenda 

parlamentarista, limitando seus poderes, aprovada no Congresso com 233 

votos a favor e 55 contra. Entretanto, entre a Rede Legalista havia os mais 

radicais, como Brizola que criticou a emenda. Em 1961, nenhuma tentativa 

de golpe teria respaldo da população, gerando receio para os udenistas e os 

partidários ao golpe. 

O governo de Jango foi marcado com certo pacto com as causas 

sindicais, bem como a movimentação e organização da esquerda. O 

crescimento da oposição à Jango aumentou de forma significante, com ala da 

UDN fazendo frente. E a volta do presidencialismo em 1963, por meio de um 

plebiscito. 

As graves crises econômicas e o fracasso do Plano Trienal levaram ao 

acirramento da instabilidade política ocasionada pela ala da direita e centro, 

bem como a divisão da esquerda. O acirramento aumentou entre as elites 

econômicas com a proposta de Reforme Agrária proposta. O setor operário 

continuou com seu apoio a Goulart. 

Acusado de comunista pela direita e de ser um presidente vacilante pela 

esquerda, Goulart viu-se seus horizontes de atuação fecharam-se. Com a 

crescente força no meio militar de uma “intervenção defensiva”, sob o 

comando do chefe de Estado Maior do Exército, o general Humberto de 

Alencar Castelo Branco. Setores das Forças Armadas cada vez mais aderiram 

a conspiração para combater o comunismo e a luta de classe. 

Em 1964 o presidente anunciou vários reformas em seu governo, como 

contornar  Congresso, através do dispositivo militar e sindical, aprovando as 

reformas por meio de Decretos. As reformas incluíam uma Reforma Agrária, 

urbanização, estatização de refinarias de petróleo de pouca importância 

econômica, direito de voto aos analfabetos, bem como mudanças na 

tributação (FAUSTO, 2013; FERREIRA, 2013). 

O clima em 1964 era de grande movimentação dos conspiradores 

militares e políticos, mas o seu elemento principal estava atuante: as 

camadas populares, que antes eram contra medidas legalistas. O que é de 
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fato curioso, já que as camadas populares, 1961, eram contra medidas 

antidemocráticas.  

Com apoio da base social, o golpe foi dado, em 31 de março de 1964, 

quando tropas, lideradas pelo general Olympio Mourão Filho, dirigiram-se ao 

Rio de Janeiro. Pondo um fim no período democrático, com a instauração de 

uma ditadura civil-militar. 

Segundo Marcos Napolitano: “o regime militar montou uma grande 

máquina repressiva que recaiu sobre a sociedade, baseada em um tripé: 

vigilância – censura- repressão” (NAPOLITANO, 2014, p. 128). Aliada a uma 

legislação que incluía a Lei de Segurança Nacional, as leis de censura, os Atos 

Institucionais e Complementares, e a Constituição de 1967. 

A reação a esta máquina montada foi o movimento de guerrilha. A 

guerrilha pode ser caracterizada como ação de subversão da ordem 

estabelecida, uma ordem que se impõem de forma autoritária e 

antidemocrática. Os pensamentos marxistas influenciaram homens e 

mulheres a lutarem contra o sistema opressor. 

As ideias comunistas durante a ditadura civil-militar de 1964 no Brasil 

levaram a grupos a lutarem pelo fim da opressão e do autoritarismo de uma 

máquina burocrática e militar, sob a égide dos generais do exército brasileiro. 

Entre manifestações pacíficas e guerrilhas, estes jovens romperam o silêncio. 

A extrema-direita brasileira tentou inverter a ordem dos guerrilheiros, 

acusaram estes de serem a contra-face de um período de autoritarismo civil 

e, principalmente, militar. Tentaram equilibrar os ditos “exageros” dos 

militares, justificar as mortes, as torturas e os desaparecimentos, este 

último à causa de um trauma constante, o pesar da memória que recaí sob a 

ausência e sob a constante sensação de esperança do nunca-retorno, 

colocando sob o mesmo véu os guerrilheiros de esquerda. 

O surgimento dos guerrilheiros de esquerda são os frutos do 

autoritarismo, das mortes, desaparecimentos e opressão da ditadura, são as 

respostas a esta forma de governo. Mas também havia grupos que buscavam, 

antes de 64, a implantação do comunismo. Não são podem ser colocados sob 
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os rótulos de “bom” ou “mal”, são filhos do tempo de violência, rebelaram-se 

contra o autoritarismo. 

O combate ao movimento de guerrilha pelos militares se deu de forma 

energica, através de torturas, mortes e desaparecimentos tentaram 

desmantelar as operações dos guerrilheiros, que eram classificados como 

subversivos. O historiador Marcos Napolitano nos fornece um quadro geral 

sobre os “subversivos”: 

 

Suas vítimas eram os chamados “subversivos”, conceito amplo que 

englobava tanto os combatentes da luta armada, a rede de apoio 

direto e indireto às organizações clandestinas, bem como qual quer 

militante de partidos de esquerda ou movimentos sociais, inclusive 

aqueles que não tinham aderido à luta armada. O foco da repressão, 

entre 1969 e 1973 eram os guerrilheiros e suas organizações 

(NAPOLITANO, 2014, p. 133). 

 

Estes subversivos nem sempre eram os que pegavam em armas, poderia 

ser o professor que se recusava a ensinar sobre 1964 como “revolução”, era 

o jornalista que denunciava as barbáries da ditadura, podiam ser pessoas 

comuns insatisfeitas com a situação social e política. 

A guerrilha para custear suas ações, como armas, alimentos, 

esconderijos e fugas, faziam as chamadas “expropriações”, como os assaltos 

a bancos ou sequestros, como o sequestro do embaixador americano Charles 

Elbrick, trocado por 15 prisioneiros. Bem como, em 1967, “um assalto a um 

carro pagador em São Paulo. Em março de 1968, a organização lançou uma 

bomba contra a Embaixada dos EUA” (NAPOLITANO, 2014, p. 125). Além de 

assaltos a pessoas ricas, como o famoso assalto do cofre de Adhemar de 

Barros, sob o comando de Carlos Lamarca. 

Com o surgimento e aumento da Guerrilha em 1958, foi criado o DOI-

CODI (Destacamento de Operações e Informações-Centro de Operações de 

Defesa Interna). Órgão subordinado ao exército e tinha como objetivo o 

combate à guerrilha. 
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UM TIPO DE FONTE RÍQUISIMA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS 

FONTES HEMEROGRÁFICAS 

 

É importante traçamos algumas considerações com as fontes 

hemerográficas no trabalho de pesquisa histórica, no objetivo de evitarmos 

cairmos em distoções e equívocos que podem compromentar o métier do 

historiador. Assim, faremos um breve levantamento sobre o uso das fontes 

supracitadas e algumas orientações que nos guiaram nesta pesquisa. 

Segunda a historiadora Tânia Regina de Luca (2008) ainda na década de 

1970 os historiadores ainda tinham certo receio de trabalhar com este tipo 

de fonte, por considerarem serem demasiadamente “capciosos” e, assim, não 

conseguirem “representar a verdade”. 

Segundo Maria Helena Rolim Capelato (1988) esta preocupação dos 

historiadores ocorreu devido a busca pela verdade. 

 

Até a primeira metade deste século [século XX], os historiadores 
brasileiros assumiam duas posturas distintas em relação ao 
documento-jornal: o desprezo por considerá-lo fonte suspeita ou o 
enaltecimento por encará-lo como repositório da verdade. Neste 
último caso, a notícia era concebida como relato fidedigno da verdade 
(CAPELATO, 1988, p. 2) 

 

Superado esta dicotomia por parte dos historiadores, a concepção do 

uso dos jornais como fonte passou a mudar, “foi sendo superado, produto de 

um empenho para se repensar a História, suas dificuldades, enfoques e 

objetos” (LAPUENTE, 2015, s/p). 

Entre os argumentos que defendem o uso de fontes historiográficas na 

pesquisa histórica destacamos o de Tânia Regina de Luca que 

 

a escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por 
entender-se a imprensa fundamentalmente como instrumento de 
manipulação de interesses e de intervenção na vida social; nega-se, 
pois, aqui, aquelas perspectivas que a tomam como mero "veículo de 
informações", transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos, 
nível isolado da realidade político-social na qual se insere. (LUCA, 
2008, p. 118). 
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Com os avanços e a superação do preconceitos para as fontes 

hemerográficas, foi criando um horizonte de expecativa e atuação do métier 

do historiador, permitindo a construção de ferramentas teóricas e 

metodológicas que auxiliam o trabalho com os jornais.  

Entre estas ferramentas teóricas e metodológica está a percepção da 

dupla dimensão das fontes hemerográficas: a primeira refere-se à objetividade 

da interpretação do texto escrito, a outra dimensão refere-se à dimensão 

subjetiva, referente ao que não está no texto, mas que pode ser compreendido 

pela análise do contexto que o produziu. 

Paralelamente, a compreensão do contexto social, cultural e política 

moldado pela censura se apresentou como um dos elementos centrais para a 

pesquisa com jornais, e para nosso caso específico, pois estamos trabalhando 

com o período da produção e controle de notícias pela ditadura militar e os 

orgãos de censura. 

Outro elemento que o historiador deve estar atento é a construção do 

fato jornalistico e os elementos que os rodeia, pois o lugar de fala de quem 

enuncia sempre tem um interesse, seja explícito ou implícito. 

Seguimos as orientações propostas por Willian do Nascimento Sampaio 

(2014) referente a construção de uma série documental utilizando os jornais. 

Assim, compomos dois blocos relacionadas à Carlos Lamarca: o primeiro 

compreende os anos de 1957 a 1969, um ano após Lamarca ingressar à 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), o segundo bloco compreende os anos 

entre 1970 a 1979. Foram analisadas 71 ocorrências envolvendo Lamarca na 

construção da série. 

Nos detemos também sobre os aspectos mais formais deste tipo de 

fonte, segundo Sampaio (2014), é necessário ter em mente três elementos 

para analisar a reportagem, que está dividida em três partes: Título, Lead e 

Corpo.  

 

O título é a síntese da notícia; O lead é o primeiro parágrafo e nele 
esta o essencial da notícia disposta na tentativa de capturar a 
atenção do leitor; O corpo é a notícia completa, detalhada e narrada 
em toda sua cronologia (SAMPAIO, 2014, p. 161). 
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Feita algumas considerações podemos seguir para a análise que 

propusemos no início. 

 

CARLOS LAMARCA: A CONSTRUÇÃO DE UM GUERRILHEIRO COMUNISTA 

NO JORNAL “DIÁRIO DE NATAL” 

 

Carlos Lamarca nasceu no dia 23 de outubro de 1937 no Rio de Janeiro. 

Em Porto Alegre, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes e em 1957, 

no Rio de Janeiro, se torna membro da Academia Militar das Agulhas Negras. 

Três anos depois, agora em São Paulo, se torna aspirante, se destaca como 

atirador no 4º Regime de Infantaria e se torna instrutor de tiro para 

funcionárias do Bradesco. Com vinte nove anos se torna Capitão do Exército.  

Segundo Denise Rollemberg (2007) 

 

Quando tentamos reconstruir sua trajetória, num primeiro 

momento, não é a história do século XX que sobressai. Mas uma 

vida que se confunde com a de tantos outros jovens de origem 

pobre que buscam nas Forças Armadas uma formação, uma 

carreira. 

 

Nos parece que Lamarca estava muito mais preocupado em manter uma 

vida estável com sua família. Entretanto, com a reprensão e barbárie 

comentida pela ditadura militar no Brasil, o Capitão do Exército não conseguiu 

fechar seus olhos para as atrocidades, foi então que se tornou comunista, o 

capitão da guerrilha. 

Carlos Lamarca desertou do Quartel de Quitaúna, levando uma Kombi 

com 63 fuzis. “Alguns meses depois, a VPR, unida a um pequeno grupo 

mineiro, o Comando de Libertação Nacional (Colina), formaria a Vanguarda 

Armada Revolucionária- Palmares” (VAR-Palmares) (NAPOLITANO, 2014, p. 

124). 

Em 1968, Lamarca se torna membro da Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR) e se destaca como um dos líderes, depois ingressando 

ao Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR8). “Lamarca não era um 

teórico, um intelectual, formulador, à vontade com as discussões da revolução 
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que tanto cindiram as organizações de luta armada” (ROLLEMBER, 2007, p. 

9). Como afirma Denise Rollemberg, Lamarca  

 

Converteu-se à revolução não porque convencido pela teoria, mas, 
como tantos outros, pela indignação com as injustiças do mundo, a 
miséria. Comandante da revolução porque capitão do Exército, porque 
excelente atirador, militar e militarista num momento em que fazer a 
revolução era agir (ROLLEMBER, 2007, p. 9) 

 

Lamarca, “assumindo a luta armada, rompeu com o Exército e suas 

tradições – da instituição e dele mesmo – de hierarquia, disciplina, de visão de 

mundo.” (ROLLEMBER, 2007, p. 2). 

Para melhor análise dividimos a série documental em dois blocos: o 

primeiro compreender o anos de 1957 e 1969, o segundo abarca os anos 

entre 1970 e 1979. Dentro destes dois blocos encontramos 71 ocorrências 

relacionadas à Lamarca. 

O primeiro bloco de ocorrência é de 1969 no qual foi possível encontrar 

nove ocorrências no qual o nome de Lamarca é citado, todas envolvendo 

terrorismo ou assalto. É importante destacar que apesar de datar 1957 as 

ocorrências sobre Lamarca são apenas de 1969 nesse primeiro bloco. 

Na edição 08372, por exemplo, além de ser tido como o culpado de 

assaltar munições, armas e uniformes, o jornal afirma que isso está atrelado 

a uma trama comunista o que constitui uma traição. Não somente nessa 

edição, mas em várias outras, como irá ser demonstrado, Lamarca é acusado 

de comunista.  

Ainda no mesmo ano, na edição 08448 além de ser acusado de 

assaltante, Lamarca é acusado de assassinar o guarda civil Orlando Pinto na 

unidade militar de Quitaura. Agora atrelado ao terrorismo, na edição 08318 

que tem como manchete principal Caçada a Lamarca desarticula terror. 

Nessa edição, Lamarca é tratado como o “chefe de todas as operações de 

terror no eixo Rio-São Paulo”.  

O segundo bloco é referente aos anos de 1970 a 1979, nele contém 42 

ocorrências. Nesse bloco ainda se perpetua as acusações de líder terrorista 

e luta armada; sequestros; assaltos; simpatizante do Marxismo e ideias de 
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Esquerda. Nesse bloco, também, é voltado uma atenção especial para críticas 

quanto a forma de combate, feita por alguns terroristas, e seu desligamento 

da VPR. Boa parte das ocorrências estão situadas no ano de 1971, mesmo 

ano de sua morte.  

No ano de 1970 a edição 08862 nos traz como manchete principal 

Lamarca foi chefe do sequestro do cônsul. Nessa edição, o jornal afirma que 

após a morte de Carlos Marighella, Lamarca assumiu a liderança do 

movimento terrorista no Brasil e mesmo teria sido o responsável por articular 

o sequestro do cônsul Nobuo Okushi. Na matéria ainda é atrelado ao grupo no 

qual Lamarca era o chefe o então maior assalto no Brasil ocorrido na casa de 

Ana Capriglione no qual foi roubado cerca de 10 milhões de cruzeiros novos. 

Vê-se que numa mesma matéria Lamarca é acusado de: Assaltante; 

sequestrador e chefe do terror no Brasil.  

Quanto a forma de combate de Lamarca e sua posição de líder, 

sucedesse algumas ocorrências, diferente da ocorrência já citada no qual a 

figura de Lamarca impunha medo, afirmando que o mesmo não teria tanta 

força quanto se falava. No ano de 1970, a edição 08973 traz relatos de 

terroristas presos e que não mais queriam está presente em ações 

subversivas afirmando que diferente do que se pensava Lamarca não iria 

substituir Carlos Marighella pois não tinha “sangue frio nem nervos suficiente 

para tanto”.  

Seguindo essa mesma premissa, na mesma edição, no entanto em outra 

manchete intitulada Lamarca não comanda as ações subversivas, traz o 

depoimento de Hans Rudolf Jakob Mans, ex-terrorista. Segundo Hans Mans, 

Lamarca não seria escolhido para ser líder do terror no Brasil e comandar 

ações subversivas pois não tinha equilíbrio e sangue frio para realizar tais 

ações. Uma outra manchete, agora no ano de 1971, traz em sua edição 

09145 o relato do terrorista Alex Polari de Alverga, conhecido por Bartô. O 

mesmo afirma que Lamarca “escreve mais do que combate”.  

Na mesma matéria é tratado um documento escrito pelo próprio 

Lamarca no qual, segundo o documento, o mesmo solicitava o pedido de não 
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mais ser o líder da VPR e tinha limitado sua participação política fazendo 

somente pelos documentos que escrevia.  

Em 1971 na edição 09106 o promotor de São Paulo Durval Airton de 

Moura Araújo acusando Lamarca de ser o líder do terrorismo no Brasil, pede 

que o mesmo seja sentenciado com a pena de morte. Ainda no mesmo jornal, 

após um combate com o Exército, Lamarca teria dado ordens para que o 

tenente Alberto Mendes Júnior fosse executado além disso Lamarca e seu 

grupo teria assaltado o caminhão-pipa do Exército.   

Ainda em 1971, mas na edição 09214, em uma manchete intitulada 

Terroristas e suas ações, um espaço é dedicado a Carlos Lamarca. Informando 

o local onde nasceu e sua idade bem como o ano de entrada ao Marxismo, em 

1962, e a data que adentrou no Partido Comunista Brasileiro – PCB, em 1964. 

Na edição 09267, do mesmo ano, é divulgada a sentença de Lamarca, 58 anos 

de prisão: 24 anos por roubo de armas; 30 pelo sequestro de um viatura 

militar e 4 anos pelos movimentos causados pela VAR-Palmares, esses 

últimos quatro anos foi sentenciado poucas horas antes de sua morte. 

Durante toda matéria é exibido algumas informações sobre Lamarca, como a 

cirurgia plástica que o mesmo fez para não ser reconhecido; os cursos de 

tiros que ministrou para funcionários de banco, como já citado, sua formação 

militar; suas fugas e o reconhecimento oficial de Lamarca como um dos líderes 

da subversão guerrilheira.  

Um ano após sua morte o jornal “Diário de Natal”, na edição 09608, 

alega que os terroristas no Brasil ficaram “confusos” e atrapalhados após a 

morte de Lamarca. 

O uso dos meios de comunicação para a manipulação da opinião pública 

foi amplamente usado pela ditadura brasileira de 1964. Era um dos pilares, 

aliado à censura, para manter o estado de “ordem” e, paralelamente, combate 

aos opositores. Com o jornal “Diário de Natal” não foi diferente, este foi usado 

para enquadrar Lamarca e os comunistas como “vilões” e que, assim, devem 

ser combatidos energicamente. 
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O campo discursivo foi amplamente usado pelos idealizadores do golpe de 

1964, o discurso enquanto ferramente de controle e manipulação da 

percepção da realidade (ORLANDI, 2009). Os dispositivos linguisticos, 

letrados e iconográficos, presentes nos jornais foram instrumentalizados 

pelos orgaõs de censura dando suporte à padrões e sistemas ideológicos 

alinhados com os preceitos da “Revolução de 1964”, entre estes estava o 

anticomunismo, combate, de todas as formas e por todos os meios, de ideias 

ditas subversivas. 

A persona de Lamarca foi construída dentro do contexto de repressão 

aos revolucinários, seja pelas armas ou pela propaganda. Lamarca foi 

adjetivando das piores formas, os discursos, a criação de um “monstro 

comunista” não foram suficientes para que o capitão da guerrilha se tornasse 

um herório. Um homem solitário, prática e destimido que lutou contra o 

esfaleçamento da democracia, pelos que não podiam se defender e pela 

liberdade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a mudança de postura dos historiadores em relação às fontes 

hemerográficas, permitiu o alargamento do campo de atuação da pesquisa 

histórica, criando um horizonte de atuação mais amplo. Destarte, permitiu 

criar possibilidade de compreensão do movimento histórico dos homens 

através dor jornais. Compreender as disputas, desejos e ideias da sociedade. 

O jornal “Diário de Natal” foi utilizado pelos orgãos de censura e pelos 

militares como uma máquina de propaganda ideológica bem definida: o combate 

ao comunismo. Foi um lugar privilegiado no que diz respeito à mudança e 

controle da opinião publica sobre as ações de Lamarca e dos comunistas. 

A análise da construção do guerrilheiro Lamarca pode ser inserida em 

uma manobra propagandística em que tem como objetivo adjetivar de forma 

pejorativa a sua figura e suas ações, combatendo o perigo comunista no 

campo do discurso. Na tentativa de colocar o capitão da guerrilha como um 

vilão, criando, assim, um não-lugar na memória coletiva na história do Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este artigo tem como objetivo analisar as doenças de ordem carencial 

que foram registradas durante a seca de 1877-1879 nos sertões244 do Rio 

Grande do Norte. Eu parto desta seca para entender as condições sociais 

pelas quais as populações viviam, pensando na saúde e nas enfermidades, pois 

como ALBUQUERQUE JUNIOR (1988; 2011) e GONÇALVES (2018) 

defendem, esta seca se diferencia das anteriores pela visibilidade que a elite 

política do Norte (atual Nordeste) trouxe em seus discursos, utilizando-a 

                                                           
244 O conceito sertões a ser utilizado neste artigo foi pensado a partir dos discursos das 
autoridades provinciais, governamentais e intelectuais do século XIX. Neste sentido, o 
conceito designa não apenas o interior da Província do Rio Grande do Norte, mas traz implícita 
a noção de problema ou crise associada à economia pecuária, do algodão e também à seca. 
Ao convocar a palavra sertões nos discursos, as autoridades provinciais e médicas chamavam 
a atenção do Governo Central para os saques, a falta de alimentos, as doenças, os prejuízos 
na agricultura e pecuária, migrações forçadas para o litoral e outras Províncias (como Ceará, 
Paraíba, Amazônia) como uma maneira de atrair recursos para solucionar estes problemas. 
Utilizo no plural, em virtude da diversidade de visões apresentadas pelos intelectuais, médicos 
e autoridades provinciais que analiso em minha pesquisa, cujos discursos revelam as relações 
de poder, os interesses, e os pontos de vista que ora enfatizam a abundância e fartura 
possibilitada pelo bom inverno (associada ao regime de chuvas) e a aridez provocada pelas 
secas e as mazelas sociais que aparecem neste período, às quais elenquei acima. Para 
problematizar o conceito de sertões, dialogo com MORAES, Antonio Carlos Robert. O sertão: 
um “outro” geográfico. Terra Brasilis: Revista da rede brasileira de História da Geografia e 
Geografia Histórica, 4-5, 2003. p. 1-7; LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: 
intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan/IUPERJ-
UCAM, 1999 e AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. Estudos históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 8, n.15, 1995, p. 145-151.  
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como argumento para conseguir recursos no intuito de combater as secas e 

as misérias assoladas pela fome nas províncias afetadas (dentre elas, o Rio 

Grande do Norte), chegando ao patamar de “problema nacional” 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 1988, p. 2; GONÇALVES, 2018, p. 533), com seu 

cortejo de calamidades: falta d’água, de alimentos, dizimação dos rebanhos, 

elevada mortalidade e epidemias. Outra justificativa em optar por esta 

delimitação temporal é que, por meio da análise das fontes governamentais, 

pude encontrar notificações de doenças carenciais como beribéri e escorbuto. 

As doenças carenciais estão diretamente relacionadas a má 

alimentação, ao consumo irregular e a crise alimentícia, mas quando penso a 

doença enquanto construção social (SILVEIRA, NASCIMENTO, 2004; 

HERZLICH, 1991), o termo me dá a possibilidade de explorar outras ausências 

que conectem beribéri, escorbuto ou opilação a modo de vida, à própria 

organização em sociedade e à atuação do Estado. Significa indagar também 

como viviam as populações dos sertões neste período? Que atividades 

econômicas exerciam? Do que se alimentavam? Como as secas interferiam 

nos modos de viver dessa sociedade? Que doenças foram notificadas na seca 

de 1877? Que explicações médicas eram dadas na época ao aparecimento 

destas doenças? São essas perguntas que nortearão minha análise. 

Neste sentido, a partir da segunda metade do século XIX, a alimentação 

transformou-se num assunto recorrente nos relatórios governamentais em 

virtude da crise econômica, especialmente das exportações de algodão, da 

elevação dos preços dos gêneros alimentícios e da má qualidade destes 

produtos. A sociedade do Rio Grande do Norte tinha por base neste período as 

grandes propriedades rurais que produziam cana-de açúcar e algodão para a 

exportação principalmente, sendo assim vulneráveis às oscilações do mercado 

externo245.  

                                                           
245 As atividades voltadas para a exportação começaram a dar sinais de crise nos anos 1870, em 
virtude das oscilações no mercado internacional. A cotonicultura, que tinha ganhado espaço no 
mercado europeu devido à guerra civil americana, perde esse espaço para os Estados Unidos quando 
estes voltaram a exportar seu algodão para a Europa após o fim da Guerra de Secessão. O algodão 
do Rio Grande do Norte teve posição de destaque no mercado europeu na década de 1860, 
quando ocorreu a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e em virtude disso, interromperam 
as suas exportações. Com o fim da Guerra, os Estados Unidos voltaram a sua posição de 
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Nos sertões, havia pequenos e médios proprietários que produziam gêneros 

de subsistência, como a carne, advinda da pecuária e os lavradores, que 

trabalhavam nestas terras, eram encarregados do plantio e colheita da 

mandioca, milho, arroz e feijão. MONTEIRO mostra que essa produção era 

feita nas propriedades dos senhores e que “a expulsão da propriedade era uma 

ameaça permanente e sob essas condições de produção e trabalho, muitos eram 

aqueles que não tinham morada fixa e vagavam pela província empregando-se 

sobretudo nas épocas de plantio e colheita” (MONTEIRO, 2004, p. 113). A 

pecuária, praticada nas mesmas condições, fornecia as carnes verde e seca para 

o mercado interno. 

Essas oscilações na economia da província incidiram diretamente no 

cotidiano da população, principalmente na venda e comercialização de gêneros 

alimentícios. Devido à queda na produção do açúcar e algodão, o governo 

provincial aumentou o preço de impostos que incidiam sobre os gêneros 

básicos como farinha e carne seca no intuito de recuperar as suas rendas. 

Além disso, os comerciantes tiveram de adotar um novo pa’drão de pesos e 

medidas baseados no sistema métrico francês. Estas ações provinciais e 

municipais motivaram a chamada “Revolta de Quebra Quilos”, na qual a 

população atacou mercados e feiras, destruindo as balanças e os pesos como 

forma de protesto. No Rio Grande do Norte, a revolta ocorreu em algumas 

cidades e vilas como Cidade do Príncipe (Caicó), Santa Cruz, Acari, Jardim 

(Jardim do Seridó).246   

A escassez de trabalho nos sertões do Rio Grande do Norte e as secas 

periódicas obrigavam a população a migrar em busca de melhores condições de 

                                                           
fornecedor de algodão para o mercado europeu prejudicando, portanto, a produção 
cotonicultora nos sertões do Rio Grande do Norte.  Já a produção açucareira sofreu com a 
concorrência e a crescente produção do açúcar cubano. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução 
à História do Rio Grande do Norte. 3.ed. Natal: EDUFRN, 2007. p. 114. 
246 Para entender melhor sobre a Revolta, ver o artigo de SANTOS, Rosenilson da Silva. A 
cidade do Príncipe contra as medidas do imperador: o Quebra quilos no sertão da Província 
do Rio Grande do Norte. In: BALBINO, Bruno; ESTEVAM, Saul (org.). História do Rio Grande 
do Norte. Natal: EDUFRN, 2014. p. 43-57. É importante destacar também que outros 
fatores estavam relacionados à revolta como o alistamento por sorteio, o censo, abuso dos 
aferidores e a alta nos preços dos produtos e impostos da municipalidade. MONTEIRO, 2007, 
p. 115-117. 
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vida, trabalho e alimentação no litoral potiguar, especialmente para Natal, Mossoró 

e Macau (cidades próximas ao porto), em províncias próximas como Paraíba e 

Ceará, e até mesmo na longínqua Amazônia, no período da produção da borracha 

(MONTEIRO, 2004; MACIEL, 2013). Para conseguir dinheiro e comprar gêneros 

alimentícios, os fazendeiros também se desfaziam de bens importantes como 

cabeças de gado e escravos, sendo estes destinados aos cafezais no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais pelo tráfico interprovincial (MONTEIRO, 

2004; MACIEL, 2013). 

Essas relações econômicas determinam a conformação das relações 

sociais e das formas de ocupação do espaço nos sertões do Rio Grande do 

Norte e de outras províncias do antigo Norte do qual seria destacada 

oficialmente nos anos 1940 a região Nordeste que foram: as precárias 

condições de vida, trabalho247 e saúde das populações rurais sujeitas àquele 

monopólio agrícola exercido pelas oligarquias que detinham também o poder, 

populações mazeladas pela fome e pela escassez de alimentos. E é por meio 

das chamadas doenças carenciais que pretendo revelar, neste artigo, as 

consequências que tinham para essas populações uma agricultura pouco rica 

em nutrientes e voltada para o mercado externo. 

Assim, tento pensar para além do discurso governamental de que as 

doenças eram propagadas pela população migrante, explicação muito comum 

na segunda metade do século XIX, e problematizar que o aparecimento destas 

doenças tinha a ver com os problemas decorrentes da falta de alimentação 

adequada, crise alimentícia em virtude dos prejuízos ocorridos na agricultura 

decorrentes das secas, assim como a carestia e má qualidade dos gêneros 

alimentícios, enfatizando a dimensão social pela qual entendemos a doença 

nesta análise de estudo.  

                                                           
247 Sobre as condições de trabalho a que eram submetidos os trabalhadores pobres livres 
nas colônias agrícolas, durante a seca de 1877, ver a dissertação de BRITO, João Fernando 
Barreto de. Colônia agrícola Sinimbú: entre a regularidade do espaço projetado e os violentos 
confrontos do espaço vivido. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em 
História. 2015. 
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Ao dar ênfase às doenças carenciais em seu âmbito social, não quero 

reiterar a imagem de miséria da população sertaneja, cuja visão era 

recorrente em 1877 (e posteriormente nas representações sobre os sertões 

do Nordeste), mas sim discutir o fato de que as doenças ocasionadas pela 

falta de alimentos são fruto das relações desiguais entre as oligarquias que 

detinham a maior parte das terras e a população que trabalhava nestas 

propriedades, submetidas às mínimas condições de trabalho e vida. Para isso, 

vamos problematizar estas questões a partir de dois aspectos: analisar as 

doenças carenciais que foram notificadas durante a seca de 1877 e pensa-

las a partir dos problemas alimentares.  

 

OS FLAGELADOS DOENTES DOS SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

DURANTE A SECA DE 1877-1879  

 

Em virtude da seca que assolou os sertões do Rio Grande do Norte e a 

crise nas atividades agropecuárias praticadas neste espaço, muitos foram 

obrigados a migrar para a capital da província e cidades como Mossoró e 

Macau. De acordo com dados presentes nos relatórios dos presidentes de 

Província de 1877 e 1878, de 45 a 80 mil pessoas migraram para Mossoró, 

sendo 4 a 5 mil apontados como doentes.248 Além de números, os relatórios 

das autoridades provinciais descreviam as condições físicas da população 

flagelada, como se vê no discurso do Vice-Presidente Manoel Januário Bezerra 

Montenegro, na parte em que fala da população que afluía a Mossoró:  

 

                                                           
248 RELATORIO com que instalou a Assemblea 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. p. 8 e 11.  Disponível em: 
<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte >. É importante destacar que os 
dados acerca do número de pessoas que migraram em virtudes das secas de 1877-1879 
oscilam nos relatos dos memorialistas, nas próprias fontes utilizadas neste artigo e na 
historiografia que discute sobre este período. Maciel, por exemplo, ao citar os relatos de 
Phelippe e Theophilo Guerra, menciona que foram cerca de 25.000 pessoas que migraram 
para Mossoró. MACIEL, op.cit., p. 50. Mesmo com a imprecisão dos dados, isso não anula o 
fato de que uma parcela significativa da população que vivia nos sertões do Rio Grande do 
Norte precisou recorrer a migração em busca de melhores condições de vida. 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
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Pode-se afirmar, sem medo de errar, que 20 mil pelo menos são 
velhos, crianças, e inválidos de todas as idades, que habitam, 
por assim dizer, no campo, nus e famintos, quais múmias que 
tivessem vindo ao mundo só para atestar, que os músculos são 
disponíveis à vida, toda a vez que não faltem ao homem pele, 
nervos e ossos. Além disso, existem diversos estabelecimentos 
de caridade, tais como hospitais e casas de orfãos que (calcula-
se conterem para mais de 4 a 5 mil doentes e orfãos na maior 
parte maltrapilhos e famintos), fora o resto da população, que, 
estando robusta, não pode todavia deixar de ser socorrida por 
algum tempo, desde que não tem meios de atravessar os 
sertões, para procurar o agreste, onde mais recurso se 
encontra, quer esses meios se referiam ao alimento, quer ao 
transporte (RELATORIO, 1878, p. 8) 
 

Neste discurso, a fome ganha corpo e forma. A desnutrição é tamanha 

que os magros, desidratados e doentes são comparado a múmias. Imagens 

desses migrantes dos sertões também foram difundidas na imprensa do Rio 

de Janeiro, como mostra BARBOSA (2004), que estudou as fotografias 

produzidas por Patrocínio e Corrêa sobre os famintos do Ceará em fins do 

século XIX e início do XX. Contribuíram elas para a construção da estética dos 

corpos dos retirantes assolados pelas secas. Segundo a análise da autora, a 

fome e a miséria apareciam nestas imagens como “fenômeno natural” a se 

confundir com a vegetação, o clima e o solo do sertão cearense (BARBOSA, 

2004: p. 66-67), o que nos faz pensar no discurso proferido pela referida 

autoridade provincial do Rio Grande do Norte supracitada.  

Assim como as secas, as doenças também são um fenômeno social que, 

em grandes proporções, modificam a rotina da sociedade. Como mostram 

SILVEIRA e NASCIMENTO, as moléstias mudam o curso das histórias 

particulares e insuflam sentimentos como “a angústia, o medo da morte ou 

da desagregação social, o desejo de salvar-se do perigo, as imposições da 

satisfação das necessidades da sobrevivência cotidiana, a importância da 

capacidade de entender e explicar uma experiência que escapa às estruturas 

lógicas e emocionais da existência comum” (SILVEIRA; NASCIMENTO, 2004: 

p. 27). Essas considerações se aplicam aos flagelados das secas, 

especialmente quando ao drama da subnutrição e da migração soma-se o da 

doença.  
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Durante todo o período da seca de 1877-1879, foram notificados 

surtos epidêmicos de varíola, febres nas suas mais diversas manifestações e 

doenças relacionadas aos problemas alimentares como beribéri, escorbuto e 

as disenterias. O presidente de província Rodrigo Lobato Marcondes Machado 

relacionou as moléstias reinantes durante a seca de 1877-1879 à 

aglomeração na capital “de milhares de pessoas privadas dos meios ordinários 

da vida, sem alimentação regular, sem asseio e sem abrigo” (FALLA, 1879, p. 

6), oriundas, principalmente das partes sertanejas da Província.  

As explicações sobre as doenças eram dadas também sob a ótica 

ambiental. O aparecimento da varíola249 e das febres eram relacionadas não 

apenas ao amontoamento dos migrantes oriundos do interior como à qualidade 

do ar e ao acúmulo de águas insalubres nas principais ruas da Cidade do Natal. 

O chefe de Polícia Joaquim Tavares da Costa Miranda, ao pormenorizar o 

estado sanitário da província, enfatizando os problemas da seca e a leva de 

migrantes dos sertões para a capital, atribuía o surgimento de febres na 

capital aos “miasmas palustres e a exalação dos pântanos” (RELATORIO, 

1878, p. 4). É importante destacar que essa explicação foi a predominante, 

inclusive para doenças como beribéri, escorbuto e disenterias.  

Nesse sentido, a ideia de “constituições epidêmicas” (BENCHIMOL, 

2005, p. 56) continuava a informar a visão dos médicos do período sobre 

doenças, estabelecendo eles um nexo causal com meio ambiente e lugares 

considerados focos morbígenos como pântanos, cortiços, casas de 

hospedaria onde viviam os pobres. Os fatores socioambientais e a obsessão 

com o ar insalubre e impuro eram marcantes nos discursos de médicos e 

autoridades que atuaram na Província do Rio Grande do Norte.250 

                                                           
249 Em minha dissertação de mestrado, eu faço uma pequena discussão a respeito da varíola 
e as explicações médicas do período sobre o seu aparecimento na Cidade do Natal. ARAÚJO, 
Avohanne Isabelle Costa de. Curar, fiscalizar e sanear: as ações médico-sanitárias no espaço 
público da Cidade do Natal (1850-1889). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 
Pós-graduação em História. 2015.  
250 É importante destacar que circulavam, eram discutidos e estudados outros saberes e 
teorias sobre as doenças. Jaime Larry Benchimol, ao analisar a instituição da microbiologia 
no Brasil, põe em evidência os estudos de Domingos Freire sobre o agente causador da febre 
amarela e os contatos do imperador D. Pedro II com o laboratório de Pasteur, em Paris. 
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Em meio a diversas explicações acerca do aparecimento das doenças 

citadas anteriormente nas populações flageladas pela seca, a alimentação é 

um aspecto fundamental para compreender como os problemas decorrentes 

da agricultura, em virtude desse fenômeno climático nos permite 

problematizar a dimensão social das doenças decorrentes da fome e da falta 

de nutrientes, que são considerados importantes no bom funcionamento do 

metabolismo humano. São estas discussões que pretendemos desenvolver no 

próximo tópico.   

 

ALIMENTAÇÃO E DOENÇAS NOS SERTÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Outro assunto que ocupou de maneira frequente as páginas dos 

relatórios governamentais e dos jornais foram as consequências da fome e da 

falta de alimentação, tema este que nos interessa neste artigo. Como vimos 

acima, as doenças mais mencionadas nos relatórios foram opilação, beribéri e 

escorbuto, as três relacionadas a problemas de alimentação e higiene. As 

explicações que os médicos e autoridades provinciais davam a essas doenças 

eram as mais variadas: condições e qualidade do ar (RELATORIO, 1878, p. 5), 

aglomeração de indigentes vitimados pela seca, que migravam para a capital 

(FALLA, 1879, p. 6) e, no caso específico da opilação, má alimentação dos 

flagelados (RELATORIO, 1878, p. 7). Referindo-se à colônia Sinimbu251, para 

onde foram mandados muitos retirantes, o vice-presidente Manoel Januário 

                                                           
Esses foram alguns germes do processo que levou a microbiologia a se materializar em fins 
do século XIX em instituições como os institutos soroterápicos de Manguinhos e Butantã, 
sendo febre amarela, malária e outras doenças relacionadas a ação de microorganismos 
específicos. BENCHIMOL, Jaime. A instituição da microbiologia e a história da saúde pública 
no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Revista da Associação Brasileira de Pós-Graduação Em 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 265-292, 2000. 
251 A Colônia Sinimbu foi objeto de estudo de João Fernando Barreto de Brito em sua 
dissertação de mestrado. O historiador menciona que a referida colônia foi criada com o 
intuito de proporcionar melhores condições de vida, acesso aos gêneros alimentícios e 
cuidados médicos aos flagelados da seca, por meio do trabalho no espaço destinado à colônia. 
No entanto, não foram essas as condições que os retirantes encontraram, pois a colônia 
ficou conhecida pelas péssimas condições de penúria e violência que eram cometidas com o 
trabalhador pobre livre. Para mais informações, ver BRITO, João Fernando Barreto de. Colônia 
agrícola Sinimbú: entre a regularidade do espaço projetado e os violentos confrontos do 
espaço vivido. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em História. 2015.   
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Bezerra Montenegro discorreu sobre as condições de vida dessa população, 

dando informações inclusive sobre a relação entre doenças, alimentação e 

miasmas: 

 

Durante a estação invernosa dos meses de Junho e Agosto, 
desenvolveram-se entre os habitantes da Colônia diversas moléstias 
originadas sem dúvida, já pelas intempéries à que se achavam 
expostos em suas míseras choupanas, já pelo miasma que exalava do 
alagadiço vizinho, e já pela continuação da comida de carne de charque 
ou de bacalhau, que constituíam a base da alimentação cotidiana 
(RELATORIO, 1878, p. 10). 

 

Como mencionei anteriormente, a notificação das doenças relacionadas 

à alimentação era uma das explicações que as autoridades provinciais e 

médicas justificavam, mas não mencionavam que doenças eram ocasionadas 

pela falta e/ou má qualidade da alimentação à exceção da opilação, na qual 

fizeram relação direta.  

Até porque a alimentação era tematizada, mas não sob a ótica de uma 

ciência, a nutrição, que viria a se consolidar a partir dos anos 1930.252 O 

conceito de vitaminas só foi criado em 1912 pelo bioquímico polonês Casimir 

Funk (FÁZEKAS, 1942, p. 23). Porém, na segunda metade do século XIX, os 

médicos das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro realizavam 

estudos sobre a relação entre doenças e alimentação, situando-se na higiene 

alimentar (MAGALHÃES, 2014, p. 39). 

                                                           
252 Sobre a constituição da nutrição enquanto ciência e campo de estudos, Eronides da Silva 
Lima destaca dois momentos importantes: o ano de 1934 a 1939 corresponde ao momento 
em que o grupo intelectual destaca a ciência da nutrição e formula a tese do “mal da fome e 
não da raça”. O segundo momento seria de 1940 a 1946, quando ocorre o processo de 
definição dos marcos conceituais da ciência da nutrição e, em seu âmbito a educação 
alimentar, cujos intelectuais se destacam enquanto grupos fundadores e afirmavam a 
identidade do grupo, em que se demarcavam fronteiras entre os saberes que permeavam a 
institucionalização da nutrição por meio do sistema universitário. LIMA, Eronides da Silva. 
Mal de fome e não de raça: gênese, constituição e ação política da educação alimentar: Brasil 
1934-1946. Rio de Janeiro; Fiocruz; 2000. Ver também os trabalhos de VASCONCELOS, 
Francisco de Assis Guedes de. Do homem-caranguejo ao homem-gabiru: uma interpretaçäo 
da trajetória da fome no Brasil. Saúde em Debate; 44: 9-13, set. 1994. Fome, eugenia e 
constituiçäo do campo da nutriçäo em Pernambuco: uma análise de Gilberto Freyre, Josué de 
Castro e Nelson Chaves. Hist. cienc. saude;8(2):315-39, jul.-ago. 2001. Tendências 
históricas dos estudos dietéticos no Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v.14, n.1, p.197-219, jan.-mar. 2007.  
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MAGALHÃES, ao se debruçar sobre a alimentação, a saúde e as 

doenças na Goiás do século XIX, levantou as teses a esse respeito defendidas 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no período de 1850 a 1900. 

Mapeou 89 teses, cujos temas estavam direta ou indiretamente relacionadas 

a questões de alimentação sendo o beribéri e a opilação as moléstias mais 

estudadas pelos médicos da referida instituição. A autora cita “História da 

alimentação” de Hernani Pereira (1887), as análises de Gama Lobo sobre a 

avitaminose “A” em 1865, antes mesmo da descoberta científica desse 

micronutriente e a de Raimundo Nina Rodrigues sobre o consumo de farinha 

de mandioca (1897-1904) (MAGALHÃES, 2014, p. 39).  

Além de conhecer as explicações que as autoridades provinciais e os 

médicos davam às doenças dos sertanejos, é importante eu compreender 

melhor a natureza do beribéri, escorbuto e da opilação. 

Sabemos hoje que o beribéri é uma doença carencial de vitamina B1 e 

manifesta-se por convulsões, perturbações cardíacas, paralisia 

(MAGALHÃES, 2014, p. 142). No Oitocentos, as explicações a respeito da 

doença eram variadas e obedeciam ao viés climático, como mencionamos. 

Habitação insalubre e regime alimentar também eram parte da etiologia 

daquela doença que se manifestava por fraqueza e paralisia. CHERNOVIZ 

(1890), em seu dicionário de medicina popular, prescrevia alimentação variada 

e composta por caldos, carne cozida e assada, legumes frescos, frutas, vinho 

e café.  

O beribéri253 é conhecido desde a antiguidade no Japão e foi registrada 

nos tratados médicos chineses. MAGALHÃES (2014) menciona que o caso 

mais antigo da doença no Brasil foi registrado na Bahia em 1863 pelo 

professor Silva Lima. A partir de então, esse médico começou a divulgar seus 

estudos na Gazeta Médica da Bahia. Nina Rodrigues deu contribuição 

significativa à descoberta da etiologia da doença ao demonstrar que:  

                                                           
253 O beribéri deriva de uma palavra cingalesa, que significa fraqueza. Magalhães menciona 
também que a doença recebeu várias designações ao longo do tempo: na Ásia ficou conhecida 
como “béri-cabra” (andar de saltinhos); em Minas Gerais como “inchação”; em Mato Grosso 
como “perneiras”. MAGALHÃES, op. cit., p. 159. 



 
358 

 

 

A ocorrência de epidemias de doenças carenciais estava relacionada 
simultaneamente ao crescimento do número de alienados na condição 
de confinamento e às crises financeiras, situação que gerava 
diminuição expressiva da quantidade e da qualidade de víveres 
fornecidos aos internos. Portanto, à frente do seu tempo, Rodrigues 
chega a levantar a verdadeira etiologia do beribéri, ao questionar tanto 
a concepção miasmática – emanações pútridas de animais e vegetais 
a que se atribuía, antes das descobertas da microbiologia, a 
contaminação das doenças infecciosas e epidêmicas – quanto a teoria 
infecciosa desta enfermidade (MAGALHÃES, 2014, p. 33-34).  

 

Como os médicos não conheciam as reais causas do beribéri, o 

tratamento era feito por meio de medicamentos destinado a mitigar os 

sintomas. No caso das populações flageladas pelas secas nos sertões do Rio 

Grande do Norte, os médicos aconselhavam atenção às medidas higiênicas 

nas colônias agrícolas, hospitais e lazaretos onde eram tratados os 

beribéricos (FALLA, 1886). Na referida província, a primeira notificação da 

doença aparece em 1877 (pelo menos nos relatórios de presidentes de 

província) durante a seca.  

O diagnóstico de beribéri nos sertões do Rio Grande do Norte motivou 

alfinetadas entre jornais que tinham posições político-partidárias divergentes. 

O Brado Conservador254 direcionou as ironias a um dos donos do jornal Correio 

de Assú, o médico assuense Luiz Carlos Lins Wanderley. Assinado pelo 

pseudônimo de “O ganso do Capitólio”, a matéria intitulada Será verdade? dizia 

o seguinte: 

 

Corre como certo que o Sr. Dr. Luiz Carlos Lins Wanderley, não tendo 
podido conseguir a arrumação com que, há muito, sonha, de médico 
de partido nesta comarca, fantasmagoriando umas vezes febres de 
mau caráter, outras vezes beribéri, remontara-se à Comarca de 
Macau para fazer dali novas explorações. 

                                                           
254 O Jornal Brado Conservador, da Cidade do Assu, foi fundado pelo Coronel Antônio Soares 
de Macêdo & Filhos. Seu período de duração foi de 1876 a 1882 e, com a proclamação da 
República, passou a se chamar “Brado Federal” durando, portanto até 1890. Com o subtítulo 
de “folha política, moral e noticiosa, ” o referido periódico destinava-se a advogar a causa do 
Partido Conservador e fazia oposição a Elias Souto (fundador da imprensa diária no Rio Grande 
do Norte) do Partido Liberal, proprietário do jornal “Correio do Assu”. CALDAS, Fernando. 
Imprensa no Assu I. Disponível em: 
http://blogdofernandocaldas.blogspot.com/2009/08/imprensa-no-assu-i.html. BRADO 
Conservador: folha política, moral e noticiosa. In: Biblioteca digital Luso-Brasileira. Disponível 
em: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/38232.   

http://blogdofernandocaldas.blogspot.com/2009/08/imprensa-no-assu-i.html
https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/38232
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Alerta! Sr. Dr. Tolentino! 
Olho vivo! O menino é esperto e não lhe faltam astúcias 
O ganso do Capitólio (BRADO CONSERVADOR, 1877, p. 4).  
 

A ironia estava relacionada ao fato de que, em 1877, Luiz Carlos Lins 

Wanderley queria ocupar o cargo de médico da Província do Rio Grande do 

Norte, o que acabou acontecendo. Ele inclusive fez parte da comissão de 

socorros públicos que distribuiria alimentos e realizaria atendimentos médicos 

aos flagelados da seca. O senhor Tolentino mencionado pelo Ganso do Capitolio 

era o então presidente da província, José Nicoláo Tolentino de Carvalho. A 

matéria colocava em questão a formação do referido médico e a validade dos 

diagnósticos que andava fazendo, em particular no caso do beribéri. 

Assim como o beribéri, o escorbuto é uma doença carencial, mas da 

vitamina C. CHERNOVIZ, que não tinha ainda o conhecimento do conceito de 

vitaminas, atribuiu esse mal em seu manual de medicina popular a locais de 

má higiene como acampamentos, quarteis, hospitais e navios, os quais não 

proporcionavam devido a circulação de ar puro.255 Menciona também que 

alguns médicos do século XIX consideravam a doença contagiosa. Os principais 

sintomas eram fraqueza, inchaço e sangramento nas gengivas, causando mau 

hálito. Considerando que ambientes confinados e insalubres eram uma das 

causas do escorbuto, o médico polonês recomendava severa higiene com 

asseio dos locais de amontoamento, evitar de dormir com roupas úmidas e 

cuidados com os alimentos, prescrevendo frutas e vegetais frescos, carnes 

frescas e de qualidade e vinho (CHERNOVIZ, 1890, p. 1013-1016). 

No caso da opilação, sabia-se no Oitocentos que era causada por 

pequenos vermes que ficavam no intestino chamados de ancilóstomos. Desde 

a época colonial, a opilação era considerada como uma das causas de mortes 

na população escrava. Os sintomas mais característicos eram debilidade física 

e geofagia (hábito de comer terra), palidez. Diarreias e úlceras pelo corpo 

também eram apontadas como sintomas da opilação (CHERNOVIZ, 1890, p. 

531-536). 

                                                           
255 No tocante aos navios, Estevão Fázekas menciona que os marinheiros ouviam falar dessa 
doença que acometia os tripulantes que passavam dias viajando em navios e temiam o 
escorbuto de maneira tremenda. FÁZEKAS, Estevão; RÓNAI, Paulo, op. cit., p. 116. 
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As pesquisas científicas sobre a opilação no Brasil foram feitas pelos 

médicos José Martins da Silva Jobim, ligado à Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, e Otto Edward Wücherer, da Faculdade de Medicina da Bahia. 

Segundo Magalhães, Silva Jobim denominou-a de hipoemia intertropical e 

apontava como causa a má alimentação, principalmente o consumo de farinha 

de mandioca acompanhada de carne seca e as precárias condições de higiene, 

sobretudo na população desfavorecida. As pesquisas realizadas por Wücherer 

em 1865 apontaram a presença do ancylostomo duodenale em cinco 

cadáveres que ele examinou, sendo o verme, portanto o agente causador da 

opilação.256 Além dessas explicações, Chernoviz também mencionava que o uso 

de alimentos impróprios e os habitantes que se dedicavam à lavoura e bebiam 

águas de goteiras, riachos ou poços também foram diagnosticados com a 

doença (CHERNOVIZ, 1890, p. 531-536). 

Como podemos perceber, por mais que os estudos no campo da nutrição 

tenham se consolidado nas três primeiras décadas do século XIX, os médicos 

do período oitocentos começaram a fazer relações da má alimentação com as 

doenças. A respeito das outras doenças que apareceram na seca de 1877 

como as disenterias, úlceras, sífilis (sendo considerada contagiosa na época) 

podem ter relação com as doenças acima mencionadas, também devido a uma 

alimentação não adequada e as condições de vida que os flagelados da seca 

possuíam nas colônias agrícolas a que eram destinados quando migravam para 

a Cidade do Natal, principalmente as condições físicas provocadas pela fome, 

pela falta de higiene e a qualidade da água. Portanto, não descartamos a 

possibilidade de que estes fatores tenham relação com estas outras doenças 

mencionadas acima.  

 

 

                                                           
256 MAGALHÃES, op. cit., p. 133. BENCHIMOL, op. cit, p. 267. Os estudos desenvolvidos 
pela Escola Tropicalista Baiana, principalmente em doenças como beribéri e opilação também 
foram objeto de análise de: PEARD, Julyan G. Tropical Medicine in Nineteenth Century Brazil: 
the case of the Escola Tropicalista Baiana, 1860-1890. In: Warm Climates and Western 
Medicine: the emergence of tropical medicine, 1500-1900, ed. D. Arnold. Amsterdam: 
Rodopi, 1996: p. 111-112. 



 
361 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se pararmos para refletir sobre as condições de vida e, principalmente, 

de saúde dessa população, veremos que a ideia de fenômeno social da seca 

revela outras facetas importantes de serem analisadas pela história como o 

surgimento das doenças carenciais analisadas ao longo deste artigo, levando 

em consideração o contexto social envolvendo a agricultura e os alimentos 

que estavam disponíveis para o consumo dessa população migrante.  

Problematizar as doenças carenciais levando em consideração a sua 

dimensão social, amplia o olhar dos historiadores para refletir sobre os 

problemas frequentes de crise alimentícia, dificuldades no abastecimento dos 

gêneros alimentícios, a qualidade dos que existiam disponíveis no comércio das 

cidades dos sertões do Rio Grande do Norte, a dieta base da população 

migrante, as condições de vida e as explicações médicas perante o 

aparecimento dessas moléstias. Isso nos leva a compreender também o 

próprio papel do Estado perante as políticas de calamidade que envolviam, 

principalmente, a seca, a fome e as doenças em fins do século XIX.   
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FALLA com que o Exm. Sr. Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado 
Presidente, da Provincia abrio a 2ª sessão da Assembleia Legislativa Provincial 
do Rio Grande do Norte 27 de outubro de 1879. p. 6. Disponível em: 
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte. 
FALLA lida a Assemblea Legislativa Provincia do Rio Grande do Norte pelo 
Presidente José Moreira Alves da Silva no dia 26 de abril de 1886, ao installar-
se ella extraordinariamente. Disponível em: 
<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte >. 
RELATORIO com que o Exm. Sr. Dr. José Nicoláo Tolentino de Carvalho, 
Presidente da Província passou a administração della, ao Vice-Presidente, 
Exm. Sr. Dr. Manoel Januario Bezerra Montenegro em 6 de março de 1878. 
Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte >. 
RELATORIO com que instalou a Assemblea 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. Disponível em: 
<http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte >. 
SERÁ verdade? In: Brado Conservador – Cidade do Assu, 2 nov. 1877, nº 49, 
anno II, p. 4. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/pdf/713953/per713953_1877_00049.pdf.  

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
http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte
http://memoria.bn.br/pdf/713953/per713953_1877_00049.pdf


 
362 

 

 
Bibliografia 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Falas de astúcia e de angústia: a 
seca no imaginário nordestino (1877-1922). Dissertação de mestrado em 
História, Unicamp, 1988. 
____________. A invenção do Nordeste e outras artes. 5.ed. São Paulo: Cortez, 
2011. 
AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. Estudos históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 8, n. 15, 1995, p. 145-151.  
ARAÚJO, Avohanne Isabelle Costa de. Curar, fiscalizar e sanear: as ações 
médico-sanitárias no espaço público da Cidade do Natal (1850-1889). 
Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-
graduação em História. 2015. 
BARBOSA, Marta Emisia Jacinto. Famintos do Ceará: imprensa e fotografia 
entre o final do século XIX e o início do século XX. 2004. 309 f. Tese 
(Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2004. 
BENCHIMOL, Jaime. A instituição da microbiologia e a história da saúde 
pública no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Revista da Associação Brasileira 
de Pós-Graduação Em Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 265-292, 
2000.   
__________. Pasteur, a saúde pública e a pesquisa biomédica no Brasil. Em 
Nísia Trindade Lima & Marie-Hélène Marchand (org.). Louis Pasteur & Oswaldo 
Cruz. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz / Banco BNP Paribas Brasil S.A., 2005, 
55-107, 215-73. 
BRADO Conservador: folha política, moral e noticiosa. In: Biblioteca digital 
Luso-Brasileira. Disponível em: 
https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/38232.    
BRITO, João Fernando Barreto de. Colônia agrícola Sinimbú: entre a 
regularidade do espaço projetado e os violentos confrontos do espaço vivido. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação 
em História. 2015. 
CALDAS, Fernando. Imprensa no Assu I. Disponível em: 
http://blogdofernandocaldas.blogspot.com/2009/08/imprensa-no-assu-i.html.   
CHERNOVIZ, Pedro. L. Napoleão. Dicionário de Medicina Popular. 6ª ed. Paris: 
A. Roger & F. Chernoviz. 1890. Vols. 1 e 2. 
FÁZEKAS, Estevão; RÓNAI, Paulo. O romance das vitaminas. São Paulo; 
Companhia Editora Nacional; 1942. 
GONÇALVES, Paulo Cesar. O mandacaru não floresceu: a ciência positivista a 
serviço do combate à seca de 1877-1879. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro, v.25, n.2, abr.-jun. 2018, p. 515-539. 
HERZLICH, Claudine. A problemática da representação social e sua utilidade 
no campo da doença, Physis: revista de saúde coletiva, vol. 1, n. 2, Rio de 
Janeiro, IMS/uerj, 1991. p. 57-70. 

https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/123456789/38232
http://blogdofernandocaldas.blogspot.com/2009/08/imprensa-no-assu-i.html


 
363 

 

LIMA, Eronides da Silva. Mal de fome e não de raça: gênese, constituição e 
ação política da educação alimentar: Brasil 1934-1946. Rio de Janeiro; 
Fiocruz; 2000. 
LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação 
geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan/IUPERJ-UCAM, 1999. 
MACIEL, Francisco Ramon de Matos. “A produção de flagelo”: a re-produção 
do espaço social da seca na cidade de Mossoró (1877-1903-1915). 
Dissertação (mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2013.   
MAGALHÃES, Sônia Maria de. Beribéri: doença misteriosa no Brasil 
Oitocentista. História Unisinos. Vol. 18 Nº 1 – jan/abril 2014: p. 158-168. 
_____________. Males do sertão: alimentação, saúde e doenças em Goiás no 
século XX. Goiânia; Cânone; 2014. 
MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 
3.ed. Natal: EDUFRN, 2007. 
MORAES, Antonio Carlos Robert. O sertão: um “outro” geográfico. Terra 
Brasilis: Revista da rede brasileira de História da Geografia e Geografia 
Histórica, 4-5, 2003. p. 1-7. 
PEARD, Julyan G. Tropical Medicine in Nineteenth Century Brazil: the case of 
the Escola Tropicalista Baiana, 1860-1890. In: Warm Climates and Western 
Medicine: the emergence of tropical medicine, 1500-1900, ed. D. Arnold. 
Amsterdam: Rodopi, 1996. p. 108-132. 
SANTOS, Rosenilson da Silva. A cidade do Príncipe contra as medidas do 
imperador: o Quebra-Quilos no sertão da Província do Rio Grande do Norte. 
In: BALBINO, Bruno; ESTEVAM, Saul (org.). História do Rio Grande do Norte. 
Natal: EDUFRN, 2014. p. 43-57.  
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres e NASCIMENTO, Dilene R. A doença revelando 
a história. Uma historiografia das doenças. In: NASCIMENTO, Dilene R. e 
CARVALHO, Diana Maul (orgs). Uma história brasileira das doenças. Brasília, 
Paralelo 15, 2004, p.13-30. 
VASCONCELOS, Francisco de Assis Guedes de. Do homem-caranguejo ao 
homem-gabiru: uma interpretaçäo da trajetória da fome no Brasil. Saúde em 
Debate; 44: 9-13, set. 1994.  
_____________. Fome, eugenia e constituiçäo do campo da nutriçäo em 
Pernambuco: uma análise de Gilberto Freyre, Josué de Castro e Nelson 
Chaves. História. Ciências. Saíde - Manguinhos;8(2):315-39, jul.-ago. 2001.  
_____________. Tendências históricas dos estudos dietéticos no Brasil. 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.197-219, 
jan.-mar. 2007. 
  



 
364 

 

UM ESTUDO SOBRE A CRIMINALIDADE FEMININA: 
ANALISANDO PRÁTICAS INFANTICIDAS NAS COMARCAS 

DE CAICÓ E JARDIM DO SERIDÓ (1904-1922) 
 

Ana Carolina Oliveira 
oliveiraana.ufrn@gmail.com 

 
Orientador: Prof. Helder Alexandre Medeiros de Macedo 

helder@ufrn.edu.br 
 

INTRODUÇÃO 

 

Apoiando-se numa linha de estudos sobre o cotidiano, o uso de fontes 

judiciais na fomentação da pesquisa histórica tem ganhado cada vez mais 

dimensões nas últimas décadas. O incentivo ao estudo dos silenciados, que 

há muito vem sendo estimulado pelo campo da História Social, encontra nas 

fontes provenientes do âmbito judicial o preceito emergente de que, tais 

documentações dão vazão a segmentos sociais (BACELLAR, 2005, p. 37), 

permitindo a reconstrução de uma teia de sociabilidade ou de intrigas. 

É preciso pontuar, primeiramente, os sujeitos em estudo nessa 

discussão. Trataremos especificamente de mulheres, sob um viés criminal, 

onde a ação fica inteiramente a cargo delas. Sendo assim, dispomos de três 

processos-crime como fonte, de tipologias semelhantes, bem como seus 

aspectos e minúcias. Muito embora, a princípio, isso pareça o fio condutor da 

discussão, acaba mostrando-se apenas uma parte de um todo. 

Essa pesquisa desenvolve-se desde meados do ano de 2016, onde foi 

iniciado o trabalho vinculado a um plano de trabalho com bolsa de extensão no 

Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC), no CERES/Caicó, cujo 

plano de trabalho exigia o desenvolvimento de uma proposta de pesquisa 

histórica ligada ao laboratório. O interesse com o uso de fontes criminais foi 

quase que imediato, tendo em vista toda a atratividade de seus conteúdos e 

possibilidades de abordagens. Posteriormente, deu-se o interesse por fontes 

protagonizadas por mulheres rés, em sua mais diversa gama de tipologias, 

desde envenenamentos à infanticídios. Ao findar o ano, o trabalho presencial 
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no laboratório também chegou ao fim, mas a pesquisa acabou prosseguindo, 

encaminhando-se para horizontes mais específicos, tecendo reflexões acerca 

dos discursos ocultos das fontes. É nesse sentido que o presente trabalho 

se apresenta.   

As fontes selecionadas para a pesquisa provêm dos Fundos da Comarca 

de Caicó e Jardim do Seridó, tutorados pelo Laboratório de Documentação 

Histórica (Labordoc), no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

campus Caicó, cujo acervo dispõe de diversas tipologias documentais, como 

já mencionado anteriormente. O laboratório é vinculado ao Departamento de 

História, desde sua criação em 1998, que se deu por uma demanda específica 

ligada à conservação de documentos da esfera criminal provenientes da 

Comarca de Caicó. Dentre o acervo proveniente do âmbito judiciário, a 

estimativa quantitativa de documentos custodiados pelo laboratório assenta-

se por volta de 30 mil. 

O incentivo para a problemática também se deu pela existência de 

estudos locais nessa mesma direção. Estamos falando aqui de estudos como 

o de Medeiros e Araújo, 2000; Silva, 2008; Azevêdo, 2012. Onde a presença 

feminina no universo criminal é atestada e discutida, sejam elas agentes ativas 

ou passivas nos processos. Através de um panorama que demonstre o 

potencial de arquivos judiciários como fontes de estudo voltadas ao cotidiano, 

o interesse da pesquisa centrava-se na investigação de processos onde a 

figura feminina era colocada em posição de transgressão. Assim, nossa 

proposta corrobora com as colocações anteriores e busca compor uma 

análise minuciosa dos discursos empregados em processos criminais nos 

quais mulheres são rés, ensejando o debate em torno das acepções dispostas 

por estruturas de poder, que nesse caso, elucida-se pela figura da Justiça. 

Também ensejamos demarcar as interpretações empregadas no âmbito social 

desses agentes femininos que são comumente historicamente construídos e 

compreendidos como submissos e passíveis de enquadramentos inferiores. 

A discussão do artigo estrutura-se em cima de dois tópicos: “A 

(in)visibilidade feminina na historiografia” e “Um estudo de caso no Seridó 
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sobre mulheres transgressoras”. No primeiro, trataremos de retomar uma 

discussão bibliográfica sobre o uso de fontes criminais na pesquisa, como a 

mulher se insere nessas pesquisas e assim, abre-se margem para uma 

conversação com trabalhos centrados na mulher no universo criminal. Desta 

forma, o percurso é feito em torno de autores como: Bretas, 1991; Foucault, 

1999; Fausto, 2001; Ginzburg, 2002; Barros, 2012; Mauch, 2013. Dos 

quais, ainda foi possível pensar um padrão metodológico adequado para a 

pesquisa, como a busca pelos discursos ocultos nas fontes. 

Ainda percorrendo um seguimento de invisibilidade, a abordagem parte 

para a apresentação do campo da História das Mulheres, cerceando sobre 

seu surgimento e importância, onde a discussão se pauta em torno de Soihet 

e Pedro, 2007; Perrot, 2007. A partir disso, encaminhamos uma análise 

crítica sobre leituras inerentes a nossa temática, como Almeida, 2001; 

Pedro, 2003. 

Acerca do segundo tópico discursivo, faremos um estudo de caso 

elucidativo quanto aos discursos encontrados nas fontes, elencando três 

fontes de Infanticídio como precursoras dessa análise. Quanto à metodologia 

empregada, partimos do rastreamento no acervo do Labordoc, escolha e 

transcrição dos processos-crime, com posterior análise. Também fizemos 

apontamentos no entendimento do campo de estudos da História do Discurso, 

cerceados pelas considerações de Foucault (1996). 

Para o embasamento teórico, sorvemos considerações e apontamentos 

estabelecidos por Pierre Bourdieu em A Dominação Masculina. Pensando sua 

preocupação em ser “preciso realmente perguntar-se quais são os 

mecanismos históricos responsáveis pela des-historicização e pela 

eternização das estruturas da divisão sexual e dos princípios de divisão 

correspondentes”. Bem como sua atenção em “lembrar que aquilo que, na 

história, aparece como eterno não é mais que o produto de um trabalho de 

eternização que compete a instituições interligadas como a família, a igreja, a 

escola”. (BOURDIEU, 2002, p. 02). As bases cunhadas por Bordieu e 

apropriadas nesse estudo se justificam quando se pensa na estrutura de 
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poder, encarregada de julgar e punir essas mulheres transgressoras da moral 

social. Estamos falando de uma organização segmentada e composta por 

poderes efetivamente masculinos, desde o delegado encarregado de averiguar 

os primeiros momentos do caso, desde o escrivão que subscreve passo a 

passo dos fatos, até a última instância jurídica, composta pela figura do juiz, 

cerceado de um júri inteiramente composto de figuras masculinas. E não está 

sendo dito como falácia, pois as fontes acabaram confirmando esse padrão 

falocêntrico do corpo judicial nas duas Comarcas abordadas no presente 

estudo.  

Ao comparar os casos de Infanticídio, nos deparamos com posições 

específicas do corpo Judiciário. Além do que, há, essencialmente, um fio 

condutor que acaba interligando os processos. E não estamos falando aqui da 

parte criminal. Trata-se da repercussão moral dos casos perante a sociedade 

e de um intervalo de quase vinte anos entre o primeiro e o terceiro processo, 

em Comarcas distintas, embora vizinhas, onde o peso da desonra acaba 

influenciando num veredicto final. É evidente que não devemos dispensar as 

circunstâncias específicas de cada caso, especialmente as inconclusões 

investigativas. De todo modo, a construção em torno do ideal feminino 

permanece sendo o eixo central. 

Dito isso, os estudos tangenciados pela figura feminina atuante e 

transgressora das normas sociais torna-se um foco privilegiado, quando 

pensamos num aprofundamento das questões em torno da criminalidade e das 

tensões que ocorriam nas regiões, ainda que não seja a única matriz analítica 

possível para se trabalhar com fontes judiciárias. Desta forma é possível 

demarcar, por exemplo, papéis de gênero nessa sociedade, ainda muito 

ruralizada, no início do século XX.  

 

A (IN)VISIBILIDADE FEMININA NA HISTORIOGRAFIA 

 

Como o próprio título sugere, dedicaremos esse tópico ao tocante da 

História das Mulheres, tentando entender como se deu a estruturação do 
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campo, bem como, discutir autores que agregam o uso de fontes judiciais 

como um meio possível de análise das interações sociais — pensando nos 

conflitos do cotidiano como uma saída viável para pesquisas históricas —, 

rememorando um pouco das considerações de Perrot (2007), ao mencionar 

que documentações judiciais possibilitam um amplitude de estudos acerca da 

mulher, especificamente, as transgressoras das normas sociais. 

A fim de demarcar uma trajetória sobre o campo de estudos da História 

das Mulheres, nos apropriamos de considerações de Perrot (2007), no que 

tange seu aspecto global. Segundo a autora, há uma “significativa passagem 

do silêncio à palavra e da mudança de um olhar que, justamente, faz a história 

ou, pelo menos, faz emergir novos objetos no relato que constitui a história, 

a relação incessantemente renovada entre o passado e o presente” (PERROT, 

2007, p. 13). A perspectiva levantada é de um campo de estudos que mudou, 

tanto em seus objetos, quanto em seus pontos de vista. Há um percurso 

demarcado desde uma história do corpo e suas atuações em âmbito privado, 

até uma história das mulheres no espaço público da cidade, seja no trabalho 

ou na política. Parte de uma perspectiva de atores sociais vitimizados, para 

chegar numa abordagem de agentes ativos. 

Perrot ainda elucida três motivos para o silenciamento das mulheres na 

História: o confinamento ao privado; o silêncio das fontes; e o silêncio do 

relato. Sobre o primeiro aspecto, a autora justifica sua colocação explicando 

que a história é o que acontece no público, ou seja, fatos, mudanças, 

revoluções etc., é o relato que se faz de tudo isso. Logo, as mulheres tendo 

ficado muito tempo fora desse círculo, acabaram também confinadas ao 

silêncio historiográfico. “Elas atuam em família, confinadas em casa, ou no que 

serve de casa. São invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio 

das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade 

tranquila. Sua fala em público é indecente” (PERROT, 2007, p. 16). 

A respeito dos dois pontos que tocam diretamente o que se refere a 

ausência de discursos, Perrot demarca a existência de uma dissimetria sexual 

das fontes. Há o fato de que as mulheres deixaram poucos vestígios diretos, 
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escritos ou materiais, especialmente se pensarmos que o acesso delas à 

escrito foi tardio - diferente dos homens. Enquanto isso, sua presença é 

pontuada por discursos do sexo oposto, recoberto de generalizações, onde 

sua existência é imaginada, representada, mas nunca descrita ou contada. 

Estamos falando aqui de períodos pontuados concernentes à antiguidade e ao 

medievo. Porém, não há muita perspectiva de mudanças conforme se avança 

para a modernidade. Novos panoramas só emergem ao longo do século XX, 

especialmente após os períodos de guerra, onde as mulheres, enfim, têm 

acesso à universidade. Com isso, surge o interesse pela história das 

mulheres, principalmente pela do feminismo, embora os estudos sigam 

marginais em relação à revolução historiográfica trazida pela escola dos 

Annales (PERROT, 2007, p. 19). 

A história das mulheres desponta na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos por volta da década de 1960, e na França, cerca de dez anos depois. 

No Brasil, as discussões despontaram por volta da década de 1980, onde 

elencavam a categoria gênero como novidade na historiografia. Soihet e Pedro 

(2007) pontuam que, naquele momento, havia uma necessidade de se 

constituir formas eficientes de legitimidade do campo de estudo através de 

produções e publicações. 

Para escrever a história, são necessárias fontes, documentos, 

vestígios. E isso é uma dificuldade quando se trata da história das mulheres. 

Sua presença é frequentemente apagada, seus vestígios, desfeitos, seus 

arquivos, destruídos. Há um déficit, uma falta de vestígios (PERROT, 2007, p. 

21). Nesse sentido, os avanços dos estudos no campo da História Social 

deram margem à novas perspectivas, como por exemplo, o uso de arquivos 

policiais e judiciários como fontes viáveis ao resgate do cotidiano, imbricando 

relações conflituosas como ponto de partida para a reconstituição de vínculos 

sociais. 

Perrot pontua:  

 

Os arquivos policiais e judiciários são os mais ricos no que 
concerne às mulheres. Principalmente a partir dos séculos XVII 
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e XVIII, quando a ordem das ruas, como a do campo, torna-se 
uma obsessão. Ora, as mulheres perturbam a ordem com mais 
frequência. (...) Comerciantes determinadas, domésticas 
hábeis, esposas em fúria, moças casadoiras "seduzidas e 
abandonadas" ocupam o lugar central de histórias do cotidiano 
que expressam conflitos, situações familiares difíceis, mas 
também a solidariedade, a vitalidade de pessoas humildes que 
tentam de tudo para sobreviver no emaranhado da cidade. Nos 
processos elaborados pelos comissários, processos esses 
menos codificados do que atualmente, perpassam as 
recriminações, as queixas, as injúrias, as palavras do povo e das 
mulheres. (PERROT, 2007, p. 26) 
 

Embora seja preciso lembrar que “todo texto judiciário é um produto 

social, profissional e político, como tal deve ser analisado. Isso significa 

conhecer suas condições específicas de produção e não tomar os depoimentos 

ali contidos de forma ingênua” (MAUCH, 2013, p. 8). Sendo assim, também 

foi possível agregar aqui o panorama cunhado por Barros (2012), a respeito 

de fontes dialógicas, que são textos que contém diversas vozes sociais, ao 

levar em conta o esforço de compreensão de fala dos atores sociais, 

eternizados nos autos dos processos através de perspectivas de terceiros – 

sejam eles, o delegado, o escrivão ou o promotor designado para o caso. O 

principal cuidado que deve ser levado em consideração ao se trabalhar com 

fontes dialógicas, é empreender o esforço de compreensão de um mundo 

através do outro, formulando indagações sobre os agentes mediadores dos 

discursos, criticando, assim, a veracidade dos depoimentos. 

No que concerne as pesquisas das últimas décadas no campo da 

História Social, Bretas (1991) aponta que o eixo se inverte e desloca o crime 

para o centro da vida social, dando ênfase à proximidade do cotidiano ao 

comportamento considerado criminoso.  Esquecidos por um longo tempo pela 

historiografia tradicional, os atores sociais abastados têm suas atividades 

descritas nos arquivos policiais ou judiciários. 

Para Fausto (2001), a criminalidade e o crime são marcados por dois 

panoramas: o fenômeno amplo e o individual, respectivamente. A história da 

criminalidade, no senso comum, provoca estranheza. Não é elaborada como 

um tema digno, por não tratar dos grandes personagens e/ou acontecimentos 
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excepcionais. O interesse do autor é centrado em aprender regularidades que 

permitam perceber valores, representações e comportamentos sociais 

através da transgressão da norma penal, pois, "se apreendida em nível mais 

profundo, a criminalidade expressa a um tempo uma relação individual e uma 

relação social indicativa de padrões de comportamento, de representações e 

valores sociais" (FAUSTO, 2001, p. 27). 

Assim, a análise que se segue, busca elencar através de processos 

criminais, a presença feminina enquanto transgressora, tentando rastrear 

como se deu o processo de construção de normas sociais pelo aparelhamento 

judiciário.    

 

UM ESTUDO DE CASO NO SERIDÓ SOBRE MULHERES TRANGRESSORAS 

 

Antes de entrar diretamente na análise das fontes, é preciso pontuar 

que a presença feminina no universo criminal é atestada e discutida, sejam 

elas agentes ativas ou passivas nos processos, na historiografia local da 

cidade de Caicó, o que demonstra o potencial de arquivos judiciários como 

fontes de estudo, como também centra a figura feminina em posição de 

transgressão. Assim, temos três produções significativas ao que tange a 

temática: “História, Mulheres e Violência no Seridó (Século XIX)”, de Maria do 

Socorro Medeiros e Maria Sueli de Araújo (2000); “Mulheres transgressoras: 

um olhar sobre os processos-crime, Caicó (1910-1930)”, de Abília Maria 

Medeiros da Silva (2008); e “Honestas e transgressoras: As mulheres 

caicoenses dos processos crimes de 1930”, de Gleice Linhares de Azevêdo 

(2012). 

A primeira propõe uma análise sobre a violência sofrida pelas mulheres, 

dentro do recorte correspondente ao Brasil Império. O estudo busca 

identificar as formas de violência das quais as mulheres foram vítimas, pelo 

menos as que passaram pela justiça local. A segunda analisa os discursos 

morais e legais nos processos-crimes da Comarca de Caicó, entre os anos de 

1910-1930, partindo da ação de mulheres que transgridem as normas sócio-
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jurídicas, demarcando o discurso da igreja como propulsor dessas normas. 

Em relação à terceira, a autora busca compreender a concepção de mulher 

honesta e transgressora através do discurso jurídico nos processos-crime, 

na década de 1930. A sondagem dos trabalhos possibilitou a construção de 

uma nova problemática que tangenciasse novas análises. 

Para a metodologia da pesquisa, foram adotados dois métodos de 

análise. Em se tratando de fontes manuscritas, provenientes do aparelho 

judiciário, tivemos o cuidado de transcrever os processos para uma melhor 

leitura e interpretação. Sendo assim, o foco de análise cerceou a gama de 

discursos contidos nas fontes. Logo, as considerações de Foucault (1996), 

se mostraram essenciais. Para o autor, “em toda sociedade a produção do 

discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório” (FOUCAULT, 

1996, pp. 8-9). 

Como também, agregamos considerações de Ginzburg (2002), 

pensando no método indiciário como eixo crucial na investigação da 

representação do feminino nessas fontes. Estamos falando da busca dessas 

vozes — que nem sempre estão explícitas. É preciso repensar maneiras 

metodológicas quando lidamos com os discursos em fontes judiciais. Levando 

em conta que, até mesmo os silêncios dão margens de análise. Acompanhado 

ainda o pensamento de Almeida (2001), a metodologia tratou das fontes como 

um meio de possibilidades e significados, atendendo às representações sociais 

em torno do âmbito criminal, cerceando o campo empírico de análise, sem 

dispensar a teoria sobre o tema.  

As fontes selecionadas para a análise provêm dos Fundos da Comarca 

de Caicó e Jardim do Seridó, tutorados pelo Laboratório de Documentação 

Histórica (Labordoc), no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

campus Caicó. Selecionamos três casos de infanticídio, entre os anos de 

1904 a 1922, ocorridos nos territórios de ambas as Comarcas, onde os fatos 

se deram em zonas rurais. 
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Seguindo uma lógica cronológica, falaremos primeiro do caso da ré 

Felippa Romana da Conceição (1904). Tomando o auto de denúncia como base 

inicial das análises, temos a ré Felippa Romana da Conceição, suspeita de 

cometer infanticídio, ao serem encontrados restos mortais de um infante, 

enterrado nos fundos da casa do senhor João Antônio, que morava nas 

proximidades da acusada. Na ocasião, segundo a declaração do promotor, logo 

suspeitaram de Felippa, pois sabiam que há tempos, a mulher dava sinais que 

estivesse grávida.  

Sobre o segundo processo, temos a ré Francisca Paulina, ou Chica 

Mulata, sendo esse o nome mais comum na fonte. O infanticídio data do ano 

de 1918, quando a ré, supostamente, havia dado à luz a uma criança e 

prontamente ocultara o corpo, mas dias depois, um menino teria encontrado 

restos mortais enterrados, nas proximidades. O que parece sustentar a 

acusação é o fato de testemunhas atestarem que, de fato, a ré estivera 

grávida há pouco tempo, e que mesmo que negasse o ocorrido, ela passou a 

dar sinais físicos do seu estado mental perturbado após o ocorrido. 

Acerca do terceiro e último caso, temos a ré Elídia Maria da Conceição. 

O fato se desenrolou no ano de 1922, onde consta na denúncia à delegacia 

que Elidia havia entrado em trabalho de parto no meio da madrugada e teria 

se dirigido para fora da casa para dar à luz a criança. Em seguida, a ré voltara 

para dentro da casa e lá permanecera até o dia amanhecer. Para que não 

fosse descoberta a criança, Elídia teria voltado e enterrado a mesma no 

quintal, evitando que os animais, que já se encontravam ali, continuassem a 

prover pedaços da infante sem vida. 

Há, essencialmente, um fio condutor que acaba interligando os 

processos. E não estamos falando aqui da parte criminal. Trata-se da 

repercussão moral dos casos perante a sociedade. Falamos de um intervalo 

de quase vinte anos entre o primeiro e o terceiro processo, em Comarcas 

distintas, embora vizinhas, onde o peso da desonra acaba influenciando num 

veredicto final. Evidentemente que não devemos dispensar as circunstâncias 

específicas de cada caso, especialmente as inconclusões investigativas. De 
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todo modo, a construção em torno do ideal feminino permanece sendo o eixo 

central. 

Nesse ponto, é pertinente uma discussão acerca da honra, tratada por 

Caulfield (2000) como a base da família, logo, também da nação. A honra 

sexual representava:   

 

Um conjunto de normas que, estabelecidas aparentemente com 
base na natureza, sustentavam a lógica da manutenção de 
relações desiguais de poder nas esferas privada e pública. 
Fosse em relação a casais específicos ou à sociedade como um 
todo, a honra sexual era frequentemente usada para consolidar 
relações hierárquicas baseadas não somente nas relações de 
gênero, como também nas de raça e classe. É claro que, na 
realidade, não havia nada de natural em nenhum desses padrões 
de desigualdade. Ao contrário, eram todos construídos a partir 
de processos históricos dinâmicos e contínuos, o que tornava 
cada um dos componentes da honra potencialmente instável. 
(CAULFIELD, 200, p. 26) 
 

As considerações da autora apontam que a definição dos crimes contra 

a honra eram um dos alvos principais das críticas dos juristas republicanos 

ao código criminal de 1890, que permaneceu vigente até o ano de 1930 e só 

então foi reformulado. Os conceitos tradicionalistas sobre honra e moralidade 

ocupavam um lugar central, onde a defesa dos preceitos da família, ganhou 

ainda mais destaque. 

Quando comparados os casos de Infanticídio, nos deparamos com 

posições específicas do corpo Judiciário. No caso da ré Felipa Romana, alguns 

pontos chamam mais atenção: O promotor faz questão de deixar explícito, em 

sua fala, o peso da repercussão de um crime dessa natureza para a sociedade. 

Nesse ponto, emerge a necessidade das considerações de Bourdieu 

(2002), agregado como condutor dessa discussão acerca da dominação 

masculina no discurso da Justiça. É chegado o momento em pensar nas 

engrenagens da ordem social. Para o autor, ela funciona como uma imensa 

máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual 

se alicerça. Há uma demarcação da divisão sexual dos usos legítimos do corpo 

que se estabelece o vínculo entre o falo e o logos: os usos públicos e ativos 
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são monopólio dos homens; a mulher, deve, de algum modo, renunciar a fazer 

o uso público do próprio rosto e de sua palavra (BOURDIEU, 2002, p. 13). 

A fala do promotor no auto de acusação — uso de adjetivos comumente 

empregados à personalidade feminina desviante (capciosa, maliciosa). Felipa é 

uma mulher viúva, com cerca de trinta e seis anos de idade. Entendemos isso 

como uma tentativa de descaracterizar uma conduta de mulher honesta, 

pontuando significações pejorativas que vão em contramão às normas sociais. 

Logo, temos a lógica latente da relação de dominação que chega a impor e 

inculcar nas mulheres, ao mesmo título das virtudes e da moral que lhes 

impõem, todas as propriedades negativas que a visão dominante atribui à sua 

natureza, como a astúcia ou, para lembrar um traço mais favorável, a intuição. 

(BOURDIEU, 2002, p. 21) 

Segundo Almeida (2001):  

 

A lei escrita pode condenar uma mulher a tantos anos de prisão 
celular ou a outra pena, tanto quanto condena um homem, pois 
preestabelece as penas para os casos de homicídio. A lei não 
escrita, debatida no julgamento, condena ou não de acordo com 
as regras sociais, com a postura dos julgadores e é positiva ou 
negativa do ponto de vista político e social para uma ré, 
dependendo da visão jurídica sobre o crime e sobre a condição 
da mulher. Enfim, o destino da acusada ou do acusado depende 
da reconstrução do delito feita pela defesa e acusação e, 
principalmente, da capacidade técnica dos operadores do 
Direito. (p. 20) 

 

Logo, a argumentação baseada em adjetivações negativas, pode 

influenciar o julgamento. Embora não significa que seja garantido. Os 

processos, por serem construções de um campo — o campo jurídico —, 

fornecem dados para conhecer os depoimentos das mulheres, as contradições 

entre os interrogatórios, seja na fase policial, seja no Judiciário e as 

representações jurídicas sobre a mulher criminosa. Esses dados nos servem 

para uma aproximação do perfil das mulheres assassinas (ALMEIDA, 2001, p. 

21).  

No caso da ré Francisca Paulina dos Santos, comumente chamada de 

Chica Mulata no processo, os depoimentos das testemunhas são baseados 
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em boatos disseminados oralmente entre os moradores dos sítios, tanto de 

residência da ré, quanto os circunvizinhos. Há um reforço da imagem de “boa 

moça” da ré, por parte do testemunho de seu padrinho e,a até então, tutor. 

Para Caulfield (2000), no caso de moças solteiras, a honestidade era, 

portanto, uma condição social e um atributo moral selados por um estado 

fisiológico.  

Dentro das análises também é possível rastrear um conceito de 

Foucault (2009), no que tange a disciplinarização dos corpos. Para o autor, 

em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 

apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. A escala, em 

primeiro lugar, do controle: não se trata de cuidar do corpo, em massa, 

grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo 

detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao 

nível mesmo da mecânica — movimentos, gestos, atitude, rapidez: poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo (FOUCAULT, 2009, p. 132-133).  

No caso da ré Elídia Maria da Conceição, temos diversas inconclusões 

sobre o ocorrido e também sobre a vida da própria ré. O destaque do processo 

fica por conta da atribuição do infanticídio ser consequência de um crime 

anterior de desonra — defloramento —, cometido contra a ré. Segundo 

Caulfield (2000), os juristas concordavam unanimemente que, ao punir o 

defloramento, a lei protegia um princípio moral e não somente uma marca 

fisiológica. Logo, não é tão difícil de conjecturar que caminhos o processo 

acabou tomando. 

No caso do processo em questão, adjetivos também são utilizados com 

claras intenções de sensibilização. Como o uso do termo “filhinha” ao se 

mencionar a infante morta, nos autos. Embora os artifícios acabem sendo 

atenuados, a fim de construir uma representação passiva da ré. O delegado 

chega a concluir que “por ser moça inexperiente, entendeu dar à luz no campo 

e assim ficar a salvo de censuras”. Para Caulfield, a honestidade feminina 

referia-se à virtude moral no sentido sexual, e esse era um tópico de grande 

preocupação teórica e da jurisprudência. A honestidade não significava 
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necessariamente não mentir, exceto no sentido de que os depoimentos das 

vítimas de estupro ou defloramento teriam credibilidade se elas fossem 

mulheres "honestas". 

Segundo Bourdieu (2002), por estarem simbolicamente voltadas à 

resignação e à discrição, as mulheres só podem exercer algum poder voltando 

contra o forte sua própria força, ou aceitando se apagar, ou, pelo menos, 

negar um poder que elas só podem exercer por procuração. Logo, a dominação 

masculina encontra todas as condições para seu pleno exercício. 

Os princípios antagônicos da identidade masculina e da identidade 

feminina se inscrevem, assim, sob forma de maneiras permanentes de se 

servir do corpo, ou de manter a postura, que são como que a realização, ou 

melhor, a naturalização de uma ética. A dominação masculina, que constitui 

as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser é um ser-percebido, tem por 

efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, 

de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos 

outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas 

se espera que sejam 'femininas', isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, 

submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. (BOURDIEU, 2002, 

p. 41) 

Sobre o desfecho dos casos, as três rés foram absolvidas das 

acusações. Felippa, que mesmo indo a julgamento, diante de um júri composto 

por 25 homens, era uma viúva de 36 anos, residente na casa do seu pai. Ao 

ser confrontada sobre seus atos, ainda nas investigações, não negou o fato 

de ser mãe do infante, mas prontamente se isentou da culpa da morte. Ao 

seu favor, houveram as inconclusões do corpo de delito, dos quais, a causa da 

morte não foi confirmada, bem como o depoimento de uma testemunha 

afirmando que Felippa já houvera dado à luz outras vezes e nenhuma das 

crianças conseguira nascer com vida. 

Sobre o caso de Chica Mulata, não há uma construção óbvia nas fontes 

que denotem suas motivações. Quanto aos depoimentos, colhidos com 

testemunhas que enfatizam a rede de disseminação de boatos da localidade, 
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acabam citando o estado mental precário da ré. Agregado a isso, também 

existem as inconclusões do exame cadavérico feito no infante. Quanto a Elídia, 

o fator atenuante do defloramento, acabou sendo o ponto marcante do 

processo. Embora também haja inconclusões quanto ao exame cadavérico do 

infante, o aspecto de desonra presente na sua gestação culmina na sua 

absolvição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises tecidas conforme as colocações do aparelho jurídico sobre 

as práticas transgressoras da moral social, a partir de desfechos dos 

processos, bem como, na historiografia sobre o tema, possibilitou a 

identificação de alguns subterfúgios discursivos da Justiça. Atestou-se que, 

fontes criminais, possibilitam a compreensão dos elementos de motivação 

sobre os modos de julgar e pensar o ato criminoso. Além disso, viabiliza a 

delimitação da visão político-social da Justiça sobre os agentes sociais. 

Assim, os estudos tangenciados pela figura feminina atuante e transgressora 

das normas sociais, se torna um foco privilegiado para o aprofundamento das 

questões em torno da criminalidade e das tensões que ocorriam nas regiões, 

ainda que não seja a única matriz analítica possível para se trabalhar com 

fontes judiciárias. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente texto busca compreender por meio de análise de músicas 

de Chico Buarque e Cartola, os espaços, corpos e as manifestações 

saudosistas que representam o Rio de Janeiro e o Morro da Mangueira. São 

dois importantes artistas que produziram em período de grande ascensão do 

samba e diante disso se tornam referências para perceber as mudanças 

históricas e contextos sociais os quais estavam inseridos. É importante 

perceber que esses músicos falam da cidade muitas vezes em situações 

inconscientes, uma vez que a formação subjetiva desses de forma 

inconsciente.  

 

CARTOLA, RIO DE JANEIRO E A PRIMEIRA ESTAÇÃO MANGUEIRA  

 

Procuramos objetivamente pensar o espaço do morro e da Primeira 

Estação Mangueira como fonte de inspiração das músicas que Cartola 

escreveu. Dentro das limitações de acesso à informação, uma vez que foi 

muito pouco produzido sobre o músico, procuramos estabelecer as relações 

entre esses espaços que Cartola viveu e nos faz viver através do conjunto de 

imagens que sua melodia e letra nos traz a mente. Diante disso, propomos a 

pensar através de duas letras e um poema, os quais foram compostos por 

Angenor de Oliveira: Fiz Por Você O Que Pude (samba, 1975) - Cartola - 

Intérprete: Cartola; Tempos Idos (samba, 1977) - Cartola - Intérprete: 

Cartola; e Cassino da Urca - (poema, não datado) - Cartola.  
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Fiz Por Você O Que Pude - Cartola
 
Todo o tempo que eu viver 
Só me fascina você, 
Mangueira 
Guerreei na juventude 
Fiz por você o que pude, 
Mangueira 
Continuam nossas lutas, 
Podam-se os galhos, 
Colhem-se as frutas 
E outra vez se semeia 
E no fim desse labor 
Surge outro compositor 

Com o mesmo sangue na veia 
Sonhava desde menino 
Tinha um desejo felino 
De contar toda a tua história 
Este sonho realizei 
Um dia a Lira empunhei 
E cantei todas tuas glórias 
Perdoe-me a comparação 
Mas fiz uma transfusão 
Eis que Jesus me premeia 
Surge outro compositor 
Jovem de grande valor 
Com o mesmo sangue na veia

 
 

A letra acima é composta por Cartola, a música sendo uma 

manifestação saudosista e que ele declara o amor dele pela Mangueira, 

provavelmente em duplo sentido, uma vez que a letra foi feita após ele voltar 

para o Morro da Mangueira e voltar a sua grande paixão que é a Primeira 

Estação Mangueira. Tal letra demonstra como Cartola é fruto do espaço da 

Mangueira, mas também que ele é construtor desse espaço, é esse morro 

que dá frutos a compositores únicos. Além disso, vemos que os outros lugares 

da cidade ou até mesmo outros morros que Cartola morou não o faziam se 

sentir em um lar, é por isso que é possível o Divino colocar na música “Todo o 

tempo que eu viver/ Só me fascina você, Mangueira”, pois é o morro que 

proporciona a ele memórias e afeto, é a Mangueira. É por meio da música que 

o eu profundidade, que não é eu ativo, não é o eu do consciente, que Cartola 

emerge no eu superfície,257 que é o eu consciente, a qual faz representações 

imediatas do mundo e suas representações emergem exatamente na música, 

é mostrando que o desejo de criança de declarar o amor à Mangueira foi 

concretizado na música, na lira, no poema. Pensar nisso, é pensar nas 

sobrevivência as quais existem no eu profundidade de Cartola e que são 

colocadas e concretizadas no plano lírico.  

Dessa forma, Cartola constrói um Rio de Janeiro histórico e de 

espacialidade determinada, o Rio de Janeiro de Cartola é toda uma projeção 

                                                           
257 Ver: LAPOUJADE , David. Potências do tempo. São Paulo: N -1 Edições, 2013. 
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do morro da mangueira, no período da malandragem, das roupas elegantes, 

dos bares, da boemia, dos sambistas, é pensado assim um Rio por meio das 

projeções imagéticas do Morro da Mangueira, que ganha notoriedade por 

causa desse grande artista que mostra o Morro por meio da música, além 

disso é possível que se dê início ao processo de “subida” ao morro por vários 

artista, que assim possam inspirar-se e levar o samba de morro para o resto 

da cidade. É histórica a música de Cartola, uma vez que mostra a ascensão 

da Primeira Estação mangueira, a qual Angenor também é fundador, é um 

marco, pois essa torna-se a escola do povo, da classe popular, uma escola 

que é  “(...) muito bem representado/Por inspiração de geniais artistas(...)” 

(CARTOLA,1977), é assim muitas vezes que vemos o acesso de Cartola à 

urbanidade do Rio de Janeiro.  

 

Tempos idos - Cartola 
Os tempos idos 
Nunca esquecidos 
Trazem saudades ao recordar 
É com tristeza que eu relembro 
Coisas remotas que não vêm mais 
Uma escola na Praça Onze 
Testemunha ocular 
E perto dela uma balança 
Onde os malandros iam sambar 
Depois, aos poucos, o nosso samba 
Sem sentirmos se aprimorou 
Pelos salões da sociedade 

Sem cerimônia ele entrou 
Já não pertence mais à Praça 
Já não é mais samba de terreiro 
Vitorioso ele partiu para o estrangeiro 
E muito bem representado 
Por inspiração de geniais artistas 
O nosso samba, humilde samba 
Foi de conquistas em conquistas 
Conseguiu penetrar no Municipal 
Depois de percorrer todo o universo 
Com a mesma roupagem que saiu daqui 
Exibiu-se para a duquesa de Kent no 
Itamaraty. 

 

Outra composição de extrema importância é a música Tempos Idos, 

música a qual Cartola demonstra uma fervorosa saudade, mas também uma 

felicidade imensa pelo samba. Nessa música o espaço não é protagonista, a 

partir das palavras escritas, entretanto nas entrelinhas a música diz muito 

sobre o espaço e o processo de desterritorialização258 do samba. Na letra 

Angenor de Oliveira coloca como as coisas mudam, e é isso a importância da 

análise da música desse artista, uma vez que é por meio da música dele que 

é possível construir uma história dos homens e da percepção deles perante o 

                                                           
258 Conceito criado por Deleuze e Guattari, entende-se desterritorialização como o processo 
de conexão e desconexão com com novas subjetividades, novas ideias, novos territórios, novas 
imanências, novas possibilidades de consciência, de maneira simultânea.   
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mundo, da percepção deles com outros homens e deles com o espaço. Assim 

a música é ponto fundamental para que possamos entender como era lidar 

com o morro e como foi lidar com a mudança da forma de construção do 

samba, por isso é histórico, pois é possível historicizar as mudanças que 

ocorreram. 

Nessa letra, o Divino mostra como há uma deslocamento do território 

do samba, como o samba se reterritorializa 259em outras espacialidades, 

mostra também que o samba cada vez mais foi lapidado, que ele entra em 

outro mundo. Mas é orgulhosamente, que se canta esse samba, faz território 

em outros espaços, forma e influencia a formação de outros sujeitos de 

outros espaços, contudo o samba sobrevive, tem sobrevivência da 

“roupagem” do samba de morro. Pensando ainda nessa letra, é possível 

perceber que é por meio do próprio samba que Cartola percebe a modernidade, 

não enquanto conceito, mas enquanto mudança e “agigantamento” da cidade, 

pois é a cidade que começa a capturar260 o samba, são os novos lugares do 

samba, são os novos territórios que o samba passa a frequentar, capturado 

pela indústria musical, talvez Cartola identificasse a perda da aura e unicidade 

do samba do morro, e assim o próprio músico foi capturado pela indústria 

capitalista, é a partir daí o seu surgimento em outros espaços, por isso é 

possível perceber que a música transgride as barreiras espaciais, é através 

dela que Cartola demonstra sua sensibilidade sendo afetada pelos espaços, 

mas mostra que a lírica não está presa a este.  

 

Cassino da Urca - Cartola 
Rico panorama 
Tem o Rio de Janeiro 
Sãs praias de Copacabana 
Centro de todos estrangeiros 
A linda Avenida Central 
Corcovado e Pão de Açúcar 
E o cassino que falta 
É o Cassino da Urca  

                                                           
259 Entende-se reterritorialização como o processo de ressignificação, da concretização de 
novas possibilidades de experiências da produção humana  
260 Entende-se captura como o processo que a mídia e o sistema de produção capitalista faz 
para que possa manter sob sua influência toda a produção subjetiva do indivíduo, produzindo 
paixões, desejos, imaginações, novas formas subjetivas 
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Por último apresentamos um poema, diferente da maior parte da 

produção de Cartola, esse mostra partes conhecidas do Rio de Janeiro, 

pontos fundamentais da época que Cartola era um “malandro sambista”, além 

disso, esse poema provavelmente tenha sido escrito no período em que o Rio 

de Janeiro era capital. Mostra muitas vezes a falta de relação a qual o artista 

tinha com a cidade do Rio de Janeiro, o poema traz pontos da cidade que são 

“vendidos” ao exterior para que se possa atrair turista, é montado uma 

determinada imagem da cidade maravilhosa, e essa imagem é consumida por 

Cartola, mostrando a falta de relação dele com o espaço urbano carioca.  
 

CHICO E O RIO: UMA TERRITORIALIZAÇÃO 

 

Já Chico Buarque, compositor e intérprete brasileiro, canta um Rio de 

Janeiro que se choca e se aproxima com o Rio cantado por Cartola. A 

espacialidade do Rio é construída nas músicas de Chico, ora canalizada para 

um viés mais crítico, ora como um exercício saudosista. Na música Caravanas, 

música que dá nome ao mais recente álbum do compositor, Chico canta um 

Rio de Janeiro marcado por contradições. 

 

Chico Buarque - Caravanas. 
É um dia de real grandeza, tudo azul  
Um mar turquesa à la Istambul enchendo 
os olhos 
Um sol de torrar os miolos 
Quando pinta em Copacabana 
A caravana do Arará, do Caxangá, da 
Chatuba 
A caravana do Irajá, o comboio da Penha 
Não há barreira que retenha esses 
estranhos 
Suburbanos tipo muçulmanos do 
Jacarezinho 
A caminho do Jardim de Alá 
 
É o bicho, é o buchicho, é a charanga 
Diz que malocam seus facões e adagas 
Em sungas estufadas e calções disformes 
É, diz que eles têm picas enormes 
E seus sacos são granadas 
Lá das quebradas da Maré 

Com negros torsos nus deixam em 
polvorosa 
A gente ordeira e virtuosa que apela 
Pra polícia despachar de volta 
O populacho pra favela 
Ou pra Benguela, ou pra Guiné 
Sol 
A culpa deve ser do sol que bate na moleira 
O sol que estoura as veias 
O suor que embaça os olhos e a razão 
E essa zoeira dentro da prisão 
Crioulos empilhados no porão 
De caravelas no alto mar 
Tem que bater, tem que matar, engrossa a 
gritaria 
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia 
Ou doido sou eu que escuto vozes 
Não há gente tão insana 
Nem caravana do Arará 
 
Não há, não há 
Sol 
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A culpa deve ser do sol que bate na moleira 
O sol que estoura as veias 
O suor que embaça os olhos e a razão 
E essa zoeira dentro da prisão 
Crioulos empilhados no porão 
De caravelas no alto mar 
Tem que bater, tem que matar, engrossa a 
gritaria 
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia 
Ou doido sou eu que escuto vozes 
Não há gente tão insana 
Nem caravana 
Nem caravana 
Nem caravana do Arará



 Nessa canção, Chico cita uma série de personagens metafóricos da cidade 

que são rejeitados por uma parcela da população, a “gente ordeira e virtuosa que 

apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela”.  Dessa maneira, nessa 

canção, o compositor constrói uma imagem de um Rio de Janeiro que conjuga 

diversos personagens provenientes de diferentes universos que habitam a mesma 

cidade, narra as contradições de uma cidade marcada por uma desigualdade 

latente, na qual Chico, embora goze de uma outra formação social, ousa cantar. 

Chico é um homem urbano, um burguês que não apenas vive na cidade, ele a 

pensa e sente, a elaborando de várias formas. Essas construções partem de um 

acervo de imagens que remontam à literatura, ao teatro e à sua educação erudita 

, moldada em uma leitura dos clássicos brasileiros e universais,  oriunda de um 

mundo familiar que possibilitou a Chico Buarque  o conhecimento de lugares e 

idiomas. A obra buarquena é fluxo e, sobretudo, substrato de tempo e espaço, o 

que nos ajuda a perceber os conflitos, contradições e  aflições de um Brasil do 

Regime Militar, de um Brasil que passa por inúmeros conflitos que são expostos 

nos discursos e  omissões ora do regime, ora da sociedade. A produção buarqueana 

é profundamente imagética, nos ajudando a pensar, refletir o Brasil da década de 

1970, tão impactado por mudanças e continuidades, por discursos de 

crescimento, riqueza, e de gritos mudos nos porões das delegacias e quartéis, 

acompanhados pelos festejos da vitória na Copa do Mundo de Futebol de 1970 e 

pelos choros de crianças famintas na esquinas das grande cidades e na favelas. A 

obra de Chico dá corpo e voz aos invisíveis, esquecidos e silenciados. Chico constrói 

espaços, canta a cidade, os bordéis, praças, ruas e a periferia, estas, um dos  

símbolos da contradição do regime, riqueza e miséria, visibilidade das grandes obras 

e a invisibilidade dos esgotos a céu aberto, da falta de assistência do Estado. Chico 

constrói mundos privados, as camas dos amantes, os próprios corpos de seus 

personagens são espaços de críticas, frustrações, denúncias, mas também 

continuidades das construções sociais, das construções de gênero. Não nos 

esquecemos que  o artista também é fruto de seu tempo e portanto reproduz falas 

de verdade em sua produção que elaboram a realidade. 

Chico possui uma  habilidade interessante, de se deslocar de sua terra natal, 

o que faz com que este tenha a capacidade de narrar o mundo através de camadas 

temporais de seu próprio inconsciente, de suas experiências, usando  signos já 
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constituídos ou até inventados por ele mesmo, signos que ganham vida através da 

linguagem literária, usada como ferramenta para descrever os lugares por onde 

passou, as pessoas que conheceu e os afetos que lhe atravessaram.  

Sujeito que se veste com os fluxos das cidades, a urbanidade de Chico 

Buarque se relaciona com o sujeito viajante que se constituiu gradualmente durante 

sua formação. Esse corpo que desenha seu itinerário pelas cidades e seus 

habitantes, recebe intensidades261 culturais, sociais e subjetivas que deixam 

marcas, rastros de sobreposição de culturas que se manifestam em sua arte. O 

exercício da experiência em cidades que lhe seriam “estranhas” faz com que o 

encontro com o novo sirva de meio de compreensão de experiências passadas, uma 

vez que a cada novo encontro, novo afeto recebido, o passado do indivíduo viajante 

se modifica, se ressignifica, desloca-se; a medida que o mundo vai sendo 

experienciado pelo artista, novas formas de compreender seu “passado” e seus 

territórios vão emergindo, o mapa inconstante da vida vai ganhando novas 

fronteiras e consequentemente, novas linhas de fuga: quanto mais se perdia em 

bairros desconhecidos de cidades distantes, melhor compreendia as cidades que 

havia atravessado para chegar até lá. Sendo o eu sempre ressignificado pela 

experiência anacrônica do novo, assim os territórios solidificados por Chico vão 

ganhando camadas outras de significação. 

Assim como o Marco Polo de Ítalo Calvino, personagem com um passado que 

mudava à medida que ele prosseguia sua viagem, porque o passado do viajante muda 

de acordo com o itinerário realizado, a sobrevivência da experiência anacrônica em 

Chico fez com que, mesmo ligado sempre ao útero do Rio de Janeiro e suas 

brasilidades, este condense a capacidade de transportar para linguagem as marcas 

deixadas no corpo vibrátil262 do artista.  

                                                           
261 Por intensidades se pode entender como os fluxos de subjetividades que atravessam o indivíduo, 
todas as afecções que se exercem na relação entre sujeito e meio social, em grande medida baseado 
na utilização que Deleuze e Guattari fazem do termo.  
262 Pode se pensar o corpo vibrátil como a dimensão da sensibilidade corpórea que ‘percebe’ as 
intensidades, os afetos, que estão para além da significação, aqueles fluxos que não podem ser 
capturados pela racionalidade, apenas pelo inconsciência do corpo. Dentro dessa perspectiva, o olho 
vibrátil é aquele que vê o que está para além da representação. Nesse sentido, ver: ROLNIK, Suely. 
Cartografias Sentimentais: transformações contemporâneas do desejo.2.ed. Rio Grande do Sul: 
Editora da UFRGS, 2014. 
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A cidade buarqueana se elabora em contradição com a modernidade, ela a 

expõe, a rasga e denuncia, nos faz pensar a partir da categoria do sensível, da 

sinestesia criada pelas imagens buarqueanas que nos levam a reflexão. Não se pode 

esquecer a cidade como uma composição elaborada a partir dos afetos, das 

sensibilidades, como odores, sabores, cores. A cidade está diretamente vinculada 

aos corpos das pessoas, a arte, a arquitetura, os caminhos, são elementos que 

compõe a cidade, são passagens, são fluxos.   A cidade é elaborada constantemente 

pelo cotidiano das pessoas e de seus discursos em relação a ela, a cidade é 

construída por  lugares, espaços de afeto e temporalidades que se sobrepõem. A 

cidade é um discurso. A cidade não é feliz ou alegre, as pessoas é que falam por 

ela, que dizem sobre ela, que constroem a cidade.  Parafraseando Ítalo Calvino, não 

faz sentido dividir as cidades naquelas em que as pessoas são felizes ou infelizes, 

mas sim em outras duas categorias: aquelas cidades que permanecem ao longo do 

tempo comportando as mutações e as diversas formas de desejo, e aquelas em 

que os desejos móveis cancelam a cidade ou são por ela cancelados.  
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Este artigo é fruto do meu projeto  pesquisa de dissertação do mestrado263 

que foi realizado em 2018. Este  trabalho  tem como um dos propósito fazer a  

discussão, partira da linguagem fílmica, que  enfoca o gênero mulher sobre a 

representação da mulher negra no  cinema brasileiro, no  período de  1950 a 1970. 

Sabemos que  o  povo negro é  oriundo  da  África, que  por  sua  vez essa 

migração  involuntária ,  trouxe algumas traumas físicos e mentas, pois  estes  uma 

vez seqüestrados, da sua  espacialidade em que  viviam. Tiveram modificações 

quanto a sua  forma cultural de viver. Com o intuito de sublimar a sua terra  natal, 

os povos africanos  passam a  fazer  assimilação em terras brasileiras.  Deste 

modo não como há  dissociar, a  hibridização cultural,  entre colonizador  e 

colonizado. 

Dentro da historiografia brasileira demarca-se, uma temporalidade da 

libertação  dos escravos, em 13 de  maio de  1888. Os negros livram-se dos crimes 

e castigos, cometidos pelos brancos, porém essa liberdade, ela fica evidente, 

dentro da  ótica física, porém as  marcas da  escravidão do  povo negro, atingiu a  

mentalidade coletiva. Até mesmo porque para tal acontecimento a liberdade, não 

seria de  forma brusca, quando nos prontificamos olhar sob o  viés histórico, para  

com  o povo negro, encontramos  indivíduos com condições marginalizadas, e  que  

por  sua vez  são reproduzidas nas  telas da  cinematografia brasileira. 

 Alguns arquétipos, que foram  nomeados aos negros, durante  a escravidão 

Brasil, permanecem até  os dias  hoje, reforçado,conotações pejorativas. Essas 

marcas, trazidas pelo passado históricos  escravista, invade a tela do  o cinema 

brasileiro de 1950 a 1970. O que propicia a enraizar, na  memória coletiva popular, 

                                                           
263 O projeto dissertação mencionada foi intitulada: CINEMA BRASILEIRO: UMA RELEITURA SOBRE  
REPRESENTAÇAO DA  IDENTIDADE SOBRE A MULHER NEGRA FORMULADA EM  ARQUÉTIPOS 
NOS FILMES DE 1950-1970.Lembrado  como se trata de projeto, o titulo da  dissertação pode 
variar de acordo com desenvolvimento da pesquisa.Projeto direcionado a Universidade Federal de 
Campina  Grande. 
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permitindo questionar,que tipo de representação tem a mulher  negra brasileira , 

e que lugar ela ocupa  na  esfera  social.  

O artigo segue em objetividade, analisar a representação da mulher negra no 

cinema brasileiro nas décadas de 1950 - 1970, sustentando-se através dos filmes 

Sinhá Moça(1953), Ganga Zumba (1962) e Xica da Silva de (1976). Propomos 

lançar um olhar critico sobre as produções fílmicas, em temporalidade  já 

mencionada, que traz a mulher negra como protagonista e discutindo de que forma, 

estas mulheres vêem sendo representadas pela mídia cinematográfica deste 

período. A escolha feita ao uso do filme como objeto de pesquisa aplica-se ao fato 

de que o filme, tornou-se enquanto registro documental, uma fonte importante 

para a construção da memória social. É de interesse nesta pesquisa identificar se 

houve um avanço sobre tais representações construídas de forma estereotipadas 

sobre a mulher negra no cinema brasileiro nas décadas, já ditas, e em que momento 

elas deixaram de existir ou se ainda persistem. 

 De maneira previa, é preciso, enfocar a relevância do conhecimento trazido 

pela a Escola dos Annales, que  através dela houve um extenso aumento no numero 

possibilidades documentais para utilização do historiador, Burke(1992). E foi nessa 

perspectiva que o cinema passou a ser utilizado como documento de análise. Desta 

forma temos o cinema, como um meio de comunicação que possibilita ao 

expectador, informações diretas sobre as cenas que são apresentadas, levando 

aos seus telespectadores a consumir a imagem como foi produzida na 

esquematização da cena mostrada no filme. Dentro dessa relação consumidor–

produto, entra a ação do historiador como mediador, galgada de uma postura 

reflexiva fazendo uma problematização da imagem audiovisual, não como mera 

instrumentalização ilustrativa, já imensamente utilizada durante o positivismo, mas 

sim aguçar o senso crítico do expectador diante das retratações fílmicas postas 

em questão, pautadas através da perspectiva da nova história.  

Antes de traçar uma leitura sobre os filmes apresentados que trazem a 

imagem  de representação da mulher com a conotação sexualizada, voltada ao 

arquétipo de mulata “boazuda”, é prudente compreendermos como a mulher passa 

a ser considerada objeto de estudo dentro da historiografia brasileira. Em sua 

maioria produções historiográficas, voltada  a este gênero é extenso. 
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Evidentemente, como podemos acompanhar sob a leitura de Rodrigues, as 

reproduções de arquétipos,dirigido a mulher negra, são propagadas nas  fontes: 

 

Um questionamento mais frequentes feitos ao cinema brasileiro por 
intelectuais e artistas negros e o de que nossos filmes não apresentam 
personagens reais individualizados, mas apenas arquétipos e / ou caricaturas:  
“o escravo”, “o sambista” “ a mulata boazuda.” (p. 21) 

 

Quando  apresentamos as contribuições da Nova Historia, que trás 

diferentes abordagens no campo da pesquisa, e dentro desse âmbito de uso da 

fonte visual, como documento inovador temos a cultura da mídia, que reforça, nega 

ou desconstrói, estabelecendo poder. Entretanto nessa discussão, buscamos 

amparo, em Burke(1992), que  exemplifica, as diversidades documentais. Quando o 

historiador passa a adotar os filmes como fonte documental propicia fazer várias 

leituras sobre o objeto a ser estudado. Levando-se em conta que os outros 

recursos usados como documento não deixariam de ser utilizados pelo historiador, 

a exemplo da história escrita e da história oral. Não podemos excluir os mesmos, 

tendo em vista a existência da necessidade, que existe enquanto historiador em 

fazer um cruzamento de dados com as fontes disponíveis. 

Outra autora que contribui para a releitura do cinema como espaço que se 

abre para o novo território social e que tem sua visão ampliada de forma inovadora 

no campo midiático é a autora Monica Kornis(1952), que discute a respeito do uso 

do filme como fonte de pesquisa, segundo a autora o filme pode ser apresentado, 

como documento fazendo-se uma relação de cinema e historia. 

Outro exemplo de historiador que podemos citar no que concerne ao uso do  

filme como documento histórico é Queiróz (2011, p 136), pois segundo o mesmo: 

“ as relações historia-cinema tiveram sua afirmação com a crise da epistemologia 

das ciências sociais no pós-segunda guerra mundial com tomada de crítica da 

ciência moderna, junto a razão instrumental visibilizada pelos pós-modernos, onde 

há uma instrumentalização do saber sob a legitimação da dominação”. 

Ao longo da história, a imagem que foi construída do negro, independente do 

gênero feminino ou masculino, entendemos que  estava sob a esfera de um 

discurso, que foi historicamente pejorativo, segundo  relatos da historiografia 

brasileira. Munindo-se com uma, forte utilização do uso das imagens visuais no 
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tocante da arte, como as retrações das artes muito exploradas por pintores 

estrangeiros a exemplo do pintor Jean  Debret264 em suas retrações a serviço do 

governo colonial, e as pinturas eram produzidas em uma temporalidade na maioria 

das vezes, distante da era vivida, como pode ser facilmente observado através de 

uma pesquisa de coleta de dados. 

 Embora nossa preocupação seja analisar como a mulher negra é vista diante 

das cenas que é apresentada pelo cinema, que possibilita uma releitura da mulher, 

sob a condição do que venha ser uma mulher negra no cinema brasileiro de 1950 a 

1960.  O que podemos denotar é que para esta mulher negra, a visão que lhe fora 

atribuída foi de uma negra escrava, ou empregada ou desprovida de cultura, 

expondo de maneira esdrúxula à imagem a cerca sexualidade. Na maioria das vezes 

a representação imagética construída sobre a mulher negra pode ser compara a 

literatura mediante a leitura que  Heloneida Studart (1976) em sua obra: Mulher 

objeto de cama e mesa.  

Desta forma verificamos que o gênero feminino diante das representações 

das películas abusa da representação da mulher que se tornam determinante a 

representatividade enquanto símbolo sexual ou apela para a representação de 

servidão, atrelando sempre as habilidades domesticas  como podemos observar no 

filme  de Sinhá Moça (1953), onde a escrava de idade é sempre colocada em cena 

de ações  domésticas. No filme Ganga zumba (1962) identificamos a ilustração 

feita à imagem da mulher simbolizada por uma conotação sexualizada, no terceiro 

filme, temos a presença de Xica da Silva (1976) que tem maior apelo sexual onde a 

mesma mostrara seus dotes atribuídos à sexualidade. Construindo uma  identidade 

sob  falácia  historica, respingando  em sua  representação  social. Tendo como 

suporte conceitual de  identidade em Hall (2014). 

 Quando nos propomos a estudar, as diferentes décadas que são colocadas 

pelos filmes exemplificados nesta pesquisa, é importante aplicarmos uma 

historicização temporal da época proposta para estudo desta pesquisa. Durante 

este período lembremos que o Brasil passava por divergências em todas as suas 

                                                           
264  Jean-Baptiste Debret foi um artista plástico (pintor e desenhista) francês. Nascido em 18 de 
abril de 1768, em Paris, e sua morte, na mesma cidade em 28 de junho de 1848. Debret fez parte 
da Missão Artística Francesa que chegou ao Brasil, no período colonial, em 26 de março de 1816. 
Suas obras formam um importante acervo para o estudo da história e cultura brasileira da primeira 
metade do século XIX. 
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estruturas: econômica, política e social. O Brasil neste período de 1960 estava 

sob influência militarista, que primava a posição da mulher conservadora e que tinha 

como slogan:“Marcha com Deus Pela Família e Pela Liberdade”.  

Embora lembremos que o lugar social da mulher negra durante a época  

militar, está afastado dos ideais desse  governo militarista, as mulheres negras 

bem como os homens negros, de modo geral foram excluídos e marginalizados. Fica 

nítido o lugar social que as mulheres negras deveriam ocupar, ou seja, elas não 

seriam incluídas no mesmo espaço social das mulheres brancas. As produções 

cinematográficas reproduzidas têm por finalidade apresentar suas ideologias e em 

sua grande maioria fará mais retratações em sua dimensão ideológica da era vivida 

ao invés de explanar a era proposta pelo filme. 

Dando ênfase ao conceito de representação presente nesta pesquisa temos 

o uso atribuído ao conceito de representações em Roger Chartier (1988), onde o 

mesmo identifica que a representação é reforçada pelo discurso dos dominantes, 

deste modo ela não é construída de forma rápida, ela será inserida em longa 

duração. O que podemos entender sobre o conceito de representação é que o 

mesmo está direcionado ao comportamento humano, qual pode perceber através 

das praticas de variantes sociedades. Seguindo o estudo sobre representação 

pautado em Chartier (1988), na leitura de Silva (2014), entendemos que a 

construção de representações estereotipadas não é emitida de forma neutra, 

essas representações trazem implícitos discursos que produzem estratégias e 

praticas sociais, políticas, ideológicas e culturais. Que consequentemente 

prontifica  uma  falsa  idéia  de  identidade.    

O filme Sinhá Moça(1953) narra a historia de uma jovem contraria aos ideais 

de exploração escravista do século XIX,em que tem como figura materna a mãe-

preta, um arquétipo da escrava doméstica como assim eram chamadas as negras 

escravas que criavam os filhos dos seus senhores, também encontramos cenas  de 

apelo sexual. O exemplo deste fato pode ser vista no filme quando a mucama Sabina 

vivida pela atriz Ruth Rocha é obrigada a deitar com o feitor. A atriz Ruth Rocha 

interpreta um arquétipo da mulata “boazuda”. Considerando a construção de 

arquétipos, no segundo filme enquadro em nossa pesquisa, o Ganga Zumba (1964) 

que conta a história de negros escravos entre os séculos XVI e XVII, que são 
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explorados por sua força de trabalho em um engenho de açúcar, a trama gira em 

torno na fuga dos 

A importância deste trabalho é contribuir como a representação da mulher 

negra no cinema brasileiro, está sendo socializado dentro da visibilidade envolta de 

arquétipos, historicamente construídos e exposta a partir do meio mídia 

audiovisual, como: o cinema, que é um meio de comunicação que atinge um grande 

público. Este estudo sobre a temática da mulher negra no cinema brasileiro amplia 

nosso conhecimento para compreendermos de que forma o negro chega ao cinema, 

através do estimulo da criação do Cinema Novo, que sofre influência dos filmes 

étnicos (interpretados por negros e para negros).  

Percebemos que a identidade do negro foi construída sobre estereótipos, e 

arquétipos que foram exemplificados ao longo da temporalidade de  uma  cultura 

histórica. Um dos propósitos pautados nesta pesquisa é destacar como uma 

temporalidade cultural, tende a modificar a memória de determinado individuo ou 

conceito histórico, com o uso de imagens, através da propagação de uma 

representação, com a finalidade de legitimar o objeto, em questão qual  seria  

individuo ser negro. 

Neste trabalho abordamos a relação cinema – historia numa perspectiva 

interdisciplinar através da Nova História que teve a colaboração de diversos 

estudiosos que romperam com paradigmas abordados por outras correntes 

históricas através do uso de bibliografias. Problematizando a condição do gênero 

mulher, que passa a ser considerada como uma das novas abordagens históricas 

dentro da corrente Nova História Social estuda pelas autoras Joan Scott apud 

Buker(1992), Raquel Soihet (1989), lembramos que esta corrente não foi 

dissociada da Escola dos Annales. Os historiadores da terceira geração dos 

Annales passaram a fazer uso de uma história interdisciplinar, que enriqueceram o 

campo histórico. O uso de novos objetos como a imagens sejam elas pinturas ou 

audiovisual, adentram nos contextos históricos para completar a pesquisa, fazendo 

uma contextualização no campo da historiografia. 

Enfatizamos também nesta pesquisa que o manuseio das imagens 

audiovisuais podem ser utilizados como complemento ao contexto histórico, 

reforçando essa idéia a partir do discurso de diferentes autores que expressam 
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opiniões a favor da utilização ao uso dos filmes como documento complementar a 

pesquisa, a exemplo de Ferro(2010), Kornis(1952) e Queiroz(2011). Desta forma, 

os documentos audiovisuais passam a ser uma ferramenta de instrumentalização 

do historiador, trazendo significações relevantes, bem como subjetividades, que na 

maioria das vezes submergem, em  implícitas nas cenas. Sendo assim expusemos 

com esta pesquisa a utilização de uma analise de filmes, em que compreendemos 

as representação e arquétipos que foram designadas as mulheres negras dentro 

da trajetória histórica e consequentemente aplicada aos filmes do período 

retratado de 1950 a 1960. 

Esse estudo possibilita um determinado entendimento da pesquisa histórica, 

pautada em base na cinematografia, oferecendo elementos de uma realidade social 

que é produzida pelo cinema. A partir dos objetivos propostos temos a pretensão 

de dar respostas a partir da desconstrução das representações negativas, como 

também o arquétipo construído para a  mulher negra no cinema brasileiro.  

Para fazer uma leitura de revisão bibliográfica da mulher não poderíamos 

deixar de citar duas das precursoras, como Joan Scott apud Buker (1992) e Raquel 

Soihet (1989), que contribuíram de forma grandiosa no que concerne a construção 

da trajetória histórica do feminismo, fazendo assim, uma contextualização histórica 

do gênero mulher. Essas autoras destacam os acontecimentos que levaram ao 

sujeito do gênero mulher a ser considerado como objetos de estudo históricos, que 

problematizam cotidiano, lar, espaço de poder político, entrem campos que 

abarcam a temática das mulheres. 

Ao colocamos em questão esse novo campo de estudo da historia social, 

vimos que esses historiadores trouxeram suas contribuições ao enaltecer a 

historia das mulheres, temos também  como propósito destacar a participação de 

alguns historiadores que inseriram outra temática em suas pesquisas, que foi a 

adaptação do cinema e historia. Sabemos que fazendo parte desta contribuição 

temos como presença marcante Marc Ferro(2010). Para que este advento seja 

enaltecido pelos historiadores anos depois, a escola dos Annales se destaca como 

precursor da fonte audiovisual, abrindo-se para novas abordagens.  
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Intérpretes: Jorge Coutinho, Léa Garcia, Cartola, Teresa Rachel, Luíza Maranhão, 
Antônio Pitanga, Eliezer Gomes e outros.duração 100 min. Brasil, 1964. 
Xica da Silva. Direção: Carlos Diegues. Roteiro: Antonio Callado. Interpretes: Zezé 
Motta, Jose Wilker, Elke Maravilha, Stepan Nercessian, Rodolfo Arena e outros. 
Duração: 114 minutos. Gênero: comedia .Brasil 1976. 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Cinematogr%C3%A1fica_Vera_Cruz
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da sociologia do afeto, dentro do campo da sociologia das emoções, 

trouxe, ao longo dos anos, amplas contribuições para a compreensão das ações 

humanas, tanto no âmbito individual quanto no âmbito social. A partir dele é possível 

entender o modo como os fatores emocionais e externos influenciam em 

determinadas ações do sujeito e o afetam. Nesse sentido, as considerações de 

Norbert Elias, oferecem mais uma possibilidade de análise para esse estudo: a visão 

dos afetos por meio da violência, ou seja, a afetação do sujeito ou conjunto social 

pela imposição física ou moral.  

O procedimento de análise dos afetos por meio da violência, apontado por 

Elias, pode ser percebida especialmente nas obras: O Processo Civilizador e A 

sociedade de corte, nos quais são observadas as mudanças na história dos 

costumes a partir das regras sociais e da percepção dos indivíduos sobre elas, 

transformando os comportamentos e sentimentos. Essas mudanças podem ser 

situadas no âmbito do afeto pela violência, devido o aumento do controle das 

tensões pelo Estado, ocasionando na evolução dos costumes e, consequentemente, 

no processo de civilização.  

É seguindo essa linha de raciocínio da sociologia do afeto e, mais 

especificamente, do estudo do afeto através da violência desenvolvido por Elias, que 

esse artigo pretende se fundamentar. Entretanto, a pesquisa situa-se, sobretudo, 

no campo da História da Cultural, à medida que investiga aspectos da vida cultural 

dos indivíduos e possui como objeto os periódicos no contexto do pré-Segunda 

Guerra Mundial. Assim, os aportes teóricos e metodológicos correspondentes a 

esse campo de estudo fazem parte desse trabalho, conjugando-se ao conceituário 

do sociólogo alemão.  

mailto:ramonallindsey@hotmail.com
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O foco recai sobre a construção das noções de feiúra na revista Anuário das 

Senhoras, de 1939. Para isso, esse trabalho contará com três tópicos: o primeiro, 

aborda questões sobre a formação da noção de feio; o segundo, trata dos 

apontamentos acerca do periódico Anuário das Senhoras; e, o terceiro, analisa de 

que modo o afeto gera a noção de feiúra na revista Anuário das Senhoras de 1939.  

 

O SER FEIO: O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FEIÚRA 

 

Dezembro de 1939. A revista Anuário das Senhoras lança mais uma de suas 

edições anuais. Seu quinto volume sai quentinho direto para as mãos das leitoras, 

repleto de orientações sobre moda, culinária, cuidados infantis e, principalmente, 

para a beleza feminina. É nesse último ponto, e mais precisamente na trigésima 

terceira página da revista, que a publicidade das pílulas de rejuvenescimento W 5 

se concentra sobre a seguinte imagem:  

 

 
Figura 1. Anúncio das drágeas W 5. 

Fonte: Anuário das Senhoras, ano VI, 1939. 
 

O anúncio que tem por título “A belleza feminina”265, aparentemente faz 

apenas uma comparação entre belezas femininas de culturas distintas, 

                                                           
265 Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano VI, 1939, p. 
33. 
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fundamentando-se em uma dualidade de imagens de representação europeia e 

africana. Coloca-se, portanto, a aparência do ideal de mulher europeizada em 

contraste com ao ideal de mulher africana, salientando a primeira como uma beleza 

civilizada e a segunda como uma beleza selvagem que, para muitos dos civilizados, 

é considerada algo feio. Mas afinal, porque o feio foi considerado como tal? Quais 

diretrizes levaram a qualificar essa imagem como exemplar de feiúra? De que forma 

ela foi sendo incorporada? São questões que merecem pontuação.   

Quando pensamos em algo feio, automaticamente, nos vem a mente algo que 

se opõe a nossa concepção de beleza, que por sua vez é atrelada a uma situação 

de conforto e de acomodação. Desse modo, torna-se muito difícil pensar o conceito 

de feiúra sem pesar a sua existência dicotômica com o belo. É nesse sentido que 

podemos pensar a natureza da feiúra como sendo um estado de privação, como 

mostra José Antônio Tobias: 

 

A feiúra é negação; ainda mais, é privação, pois a negação é 
simplesmente não ter algo, enquanto que a privação é não ter algo 
que se devia ter. A falta de inteligência na pedra constitui uma 
negação; a falta de vista no homem, uma privação. A feiúra é privação; 
privação da beleza estética. Por isso, se a estética é aquilo que, 
conhecido pelo sentido inteligenciado, agrada-lhe, a feiúra há de ser 
aquilo que, conhecido pelo sentido inteligenciado, desagrada-lhe; quer 
dizer, a feiura é privação de uma realidade, a beleza estética. Sendo 
privação, a feiúra só existe na realidade como privação. 266 

 

Constituindo-se como privação da beleza estética, a feiúra é privação da 

harmonia e da perfeição que é definida pela inteligência e pelo sentido humano. 

Assim, no sentido contrário, é o desarmônico e o imperfeito definidos pela 

consciência humana como desagradável. A partir disso, somos levados a crer que 

existem diversos aspectos no ser feio, podendo ir desde a “feiúra moral” à “feiúra 

física”. Contudo, todas as faces do prisma da feiúra convergem a uma mesma 

origem: 

 

Também quanto a feiúra. A sua natureza é ser aquilo que, conhecido 
pelo sentido inteligenciado, desagrada-lhe. Sua causa? É o sentido 
inteligenciado. Mas, como é que o sentido inteligenciado causa a 

                                                           
266 TOBIAS, José Antônio. O Feio e o Belo: uma abordagem estética. São Paulo: Editora Ave-
Maria, 2ª ed., 1999, p. 36. 
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feiúra? Igualmente aqui, como na máquina, a questão pode ser 
encarada sob dois aspectos: invariável e variável. O “invariável” é que 
a feiúra sempre se constitui, pela transgressão a certas regras, em 
normas ou padrões fixados em imagens mais ou menos esquemáticas 
ou em ideias mais ou menos empíricas. O “variável” nasce do fato de 
variarem as circunstâncias de feiúra para feiúra. Ainda que sempre 
seja transgressão a certas normas mais ou menos conscientes e 
confusamente preestabelecidas, a feiúra originar-se-á de um modo, 
diante de um quadro de Portinari e de outro, diante na Nona Sinfonia 
de Beethoven. Ainda que a causa permaneça a mesma, as 
circunstâncias são diferentes. 267  

 

De acordo com Tobias, a feiúra nasce tanto “variável” como 

“invariavelmente”. No primeiro modo se daria devido à formação diante de uma 

circunstância, variando de feiúra para feiúra. Já no segundo, se daria pelo fato da 

feiúra sempre se formar devido a uma série de normas estabelecidas que levam a 

acreditar que algo ou alguém é feio. Esse processo seria ocasionado pela quebra 

dessas regras estabelecidas, isto é, pela transgressão às imagens e ideias 

projetadas ou experiencialmente concebidas. Sendo assim, essa formação 

ocorreria num processo interno do ser, que “devido à educação, às experiências da 

vida e aos hábitos adquiridos, toda pessoa vai armazenando ideias e sentimentos a 

respeito das coisas”. 268 Longe de querer comparar ambos os contextos numa 

formulação anacrônica, mas na pretensão de analisar a estruturação de ambos os 

processos, podemos compreender a construção dos princípios e sensibilidade do 

ser através do processo de adaptação do comportamento o da sociedade de corte 

às normas de etiqueta, como mostra Norbert Elias:  

  

A partir de tais contextos podemos apreender o tipo específico de 
racionalidade produzido no círculo da sociedade de corte. Como todo 
tipo de racionalidade, este também se forma paralelamente a 
determinadas coerções no sentido do autocontrole das emoções. 
Uma figuração social em cujo seio tem lugar uma freqüente 
transformação das coerções externas em coerções internas 
constitui uma condição para produzir formas de comportamento 
cujos traços distintivos são indicados pelo conceito de racionalidade. 
Os conceitos complementares de "racionalidade" e "irracionalidade" 
referem-se, então, à parcela que diz respeito a emoções efêmeras e 
aos modelos conceituais duradouros da realidade observável nos 

                                                           
267 TOBIAS, José Antônio. O Feio e o Belo: uma abordagem estética. São Paulo: Editora Ave-
Maria, 2ª ed., 1999, p. 82. 
268 TOBIAS, José Antônio. O Feio e o Belo: uma abordagem estética. São Paulo: Editora Ave-
Maria, 2ª ed., 1999, p. 83. 



401 
 

 
 

comportamentos individuais. Quanto maior o peso desses últimos no 
equilíbrio instável entre as emoções efêmeras e as orientadas pela 
realidade objetiva, mais "racional" é o comportamento [...]. Contudo, 
o tipo de modelos conceituais voltados para a realidade que têm 
influência sobre o comportamento humano difere de acordo com a 
estrutura da própria realidade social. 269  

 

A partir da fala do autor, percebe-se o processo de racionalidade dentro da 

sociedade de corte, o qual pode ser entendido, nesse contexto, como o 

planejamento das estratégias de comportamento na competição pelo poder. A 

formação dessa racionalidade dos indivíduos seria responsável por planejar e 

distinguir os tipos de comportamentos designados para cada setor da sociedade. 

Assim, para cada realidade social seria designado um tipo de comportamento 

“racional”, ou seja, um comportamento adequado e esperado de sua posição. Esses 

comportamentos racionais seriam condicionados pelo processo coercitivo interno 

das coerções externas, ou melhor, seriam instaurados pelos modelos conceituais 

que, baseando numa realidade social, indicavam regras a serem seguidas e 

incorporadas, se diferindo de acordo com a estrutura da realidade social, em que 

cada indivíduo que se inseria. A condição para alcançar o comportamento racional 

seria, portanto, a supressão e o controle das reações emocionais, que acabaria 

por controlar o comportamento perante situações de tensão, garantindo as 

oportunidades de poder.  

Analogicamente, podemos compreender que a construção das ideias e dos 

sentidos dos indivíduos sobre o mundo ao seu redor se dá num processo de 

internalização das regras que lhes são transmitidas. Caracterizando-se muito 

menos pelo controle do Estado que por um “bom senso” social, essas normas 

estabelecidas acabam por moldar a postura de enfrentamento do indivíduo perante 

determinados aspectos, esperando que se siga o conjunto das normas; do 

contrário, o não cumprimento acaba por gerar sentimentos de constrangimento, 

vergonha e, no que condiz a esse estudo, a repugnância. É nesse sentido que se 

observa o controle do comportamento por meio das emoções: 

 

                                                           
269 ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da 
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001, p.109. 
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Não menos característico de um processo civilizador que a 
“racionalização” é a peculiar modelação da economia das pulsões que 
conhecemos pelos nomes de “vergonha” e “repugnância” ou 
“embaraço”. O forte arranco da racionalização e o não menos 
(durante algum tempo) forte avanço do patamar da vergonha e 
repugnância que se tornou, em termos gerais, cada vez mais 
perceptível na constituição do homem ocidental a partir do século 
XVI, foram dois lados de uma mesma transformação na estrutura da 
personalidade social. O sentimento de vergonha é uma exaltação 
específica, uma espécie de ansiedade que automaticamente se 
reproduz na pessoa em certas ocasiões, por força do hábito. 
Considerado superficialmente, é um medo de degradação social ou, 
em termos mais gerais, de gestos de superioridade de outras 
pessoas. Mas é uma forma de desagrado ou medo que surge 
caracteristicamente nas ocasiões em que a pessoa que receia cair 
em uma situação de inferioridade não pode evitar esse perigo nem por 
meios físicos diretos nem por qualquer forma de ataque.  [...] Tal como 
essas restrições, as tensões e medos desse tipo emergem mais 
claramente a cada arranco do processo civilizador e, finalmente, 
predominam sobre outras tensões e medos — principalmente, sobre 
o medo físico a outras pessoas. Dominam mais na medida em que são 
pacificadas áreas maiores e aumenta a importância, na modelação da 
pessoa, das limitações mais comuns que sobem a primeiro plano na 
sociedade quando os representantes do monopólio da força física 
passam a exercer regularmente seu controle como se estivessem 
nos bastidores — na medida, numa palavra, em que progride a 
civilização da conduta. 270  

 

Verifica-se, portanto, que as emoções são capazes de delinear certos 

comportamentos. As regras de um “bom senso” social provocam a exclusão de 

tudo aquilo que se opõe a ele, gerando os sentimentos de aversão. Desse modo, 

para contextualizar as discussões de feiúra, a internalização da repugnância e do 

nojo a determinadas condutas forjam o olhar do indivíduo, o qual, baseando-se em 

um padrão de beleza e em um ideal de perfeição, vê aquilo que não a contém como 

feio. Para esclarecer essas questões, poderemos analisar como isso é construído 

no Anuário das Senhoras do ano 1939. Contudo, antes de passar para essa 

discussão, é necessário conhecer um pouco mais da revista e dos ares que a 

circundam. 

 

 

 

                                                           
270 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: formação do Estado e Civilização (Vol. 2). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1993, p. 278-279.  
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O ANUÁRIO DAS SENHORAS    

 

A revista Anuário das Senhoras constituiu-se numa longeva produção cultural 

impressa. Mas quem as produziu? O que era de fato a revista Anuário das Senhoras 

e quais os objetivos desse corpo redigido? Nada melhor para começar a responder 

esses questionamentos do que uma auto definição da revista:  

 

Está em circulação mais número do riquíssimo “ANNUARIO DAS 
SENHORAS”, a modelar publicação que, cada anno, apparece para 
deleite das senhoras e senhorinhas. Editado pela Empresa de “O 
Malho” e organizado, como os anteriores, por “Sorcière” – a 
escriptora Alba de Mello – este anno o magnifico annuario prima pelo 
bom gosto, pela confecção que revela, pela feitura material, 
insuperavel, e ainda pela variedade de texto e beleza das 
illustrações.271 

 

De acordo com os apontamentos, o Anuário das Senhoras foi uma revista 

voltada ao público feminino, de periodicidade anual e formato de brochura, que 

circulou de 1934 a 1958. A revista foi dirigida por Alba de Mello, publicada pelo 

grupo editorial O Malho, na cidade do Rio de Janeiro, editora bastante conhecida 

pelas revistas ilustradas de cunho humorístico e político que marcou uma nova fase 

para as revistas no Brasil, como mostra Maria Celeste Mira:  

 

Progresso técnico e divisão do trabalho farão das revistas do novo 
século um espetáculo à altura, com muitas fotografias e ilustrações 
coloridas dispostas numa diagramação mais leve e atraente. [...] Mas 
a grande novidade mesmo são as mais populares e de vida mais 
duradoura, como a Revista da Semana, O Malho, Fon-Fon, Careta e 
Dom Quixote. Nelas, acontecerá a época áurea da caricatura, com 
nomes como os J. Carlos, Raul Pederneiras, K. Listo, Julião Machado 
e tantos outros não menos importantes. Concentrando a carga 
crítica e humorística das revistas, elas retrataram os fatos e 
personagens que fizeram a política, a cultura e a vida mundana da 
época.272    

 

O caráter humorístico da revista O Malho, uma das primeiras a fazer parte 

da empresa editorial, em 1902, apesar de alcançar certa popularidade, ainda 

                                                           
271 Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano VII, 1940, p. 
1. 
272 MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. 
São Paulo: Olho D´água, 2003, p. 21. 
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possuía um público muito restrito ao elitismo das classes médias. Decerto, se ao 

público feminino, “dependendo do conteúdo, a revista era considerada uma leitura 

apropriada para as mulheres”273, revistas com assuntos políticos, como O Malho, 

e outras produzidas pela mesma editora, certamente não seriam consideradas 

adequadas às moças e senhoras de uma sociedade ainda tão patriarcal.  Dessa 

forma, foram criados para elas, esse mercado consumidor em expansão, as 

revistas como Cinearte (1926-1942), O tico-tico (1905-1977), Moda e Bordado, 

Arte de Bordar e o Anuário das Senhoras (1934-1958), que abrangeriam em si 

todos esses assuntos ligados a então feminilidade. 

O conteúdo dessas publicações eram de temas relacionados aos ideais de 

feminilidade, voltado para o espaço privado do lar, circundado principalmente pela 

literatura, pelo horóscopo e assuntos acerca da moda.274 Com a entrada de jovens 

brasileiras nas escolas, percebeu-se uma grande variação e amplificação dos 

assuntos das revistas, sendo possível notar “a diferença entre o material destinado 

às moças solteiras ou donzelas e às senhoras ou mães de família”275. Desse modo, 

era “permitido às solteiras um pouco mais de frivolidade que a revista, 

pedagogicamente, pretende atenuar com a difusão de conhecimento mais útil e 

elevado do que a moda ou as novelas”276. Entretanto, algumas temáticas 

permaneceram ligadas ao público leitor feminino, não sendo raro vê-las nas colunas 

e páginas de alguns periódicos. Isso se dá pela constituição de um campo distinto, 

que são as publicações da imprensa feminina, como mostra Tania de Luca:  

 

A imprensa feminina orbita em torno de temas mais perenes, não 
submetidos à premência do tempo curto do acontecimento. Moda, 
beleza, casa, culinária ou cuidado com os filhos comportam uma 
abordagem circular, ligada à natureza e às estações do ano: afinal, 
receitas, recomendações e conselhos indicados para o inverno ou 
verão podem ser retomados em anos subsequentes, desde que 

                                                           
273 MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. 
São Paulo: Olho D´água, 2003, p. 18. 
274 Ver: GARCIA, Janaína A. Beraldo. Escola de modelos: três décadas do Anuário das Senhoras 
(1934-1954). Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-graduação em História, Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba: Acervo UFPR, 2004, p. 34. 
275 MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. 
São Paulo: Olho D´água, 2003, p. 19. 
276 Idem. 
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revestidos de ar de atualidade e apresentados como a última palavra 
no assunto.277  

 

Os temas possuem um caráter contínuo e que podem ser sempre resgatados 

a partir das novidades de cada período. É nesse sentido que a revista Anuário das 

Senhoras traz em seu bojo assuntos bastante arraigados na imprensa feminina do 

período, com o objetivo de entreter e servir como manual de instruções às suas 

leitoras. De acordo com a revista: 

 

Conhecem todas as donas de casa a utilidade dessa publicação, e é 
isso que [explica] a ansiedade com que o “ANNUARIO DAS 
SENHORAS” é esperado, nas proximidades dos fins de anno. Aliás, 
essa ansiedade se justifica, pois o “ANNUARIO DAS SENHORAS” não 
é, em absoluto, um repositório de leitura passageira, ao contrário, 
constitue uma espécie de “vade-mecum” feminino, util, agradavel, 
elegante, interessante e vantajoso, quer para senhoras, quer para 
senhorinhas.278     

 

As temáticas voltadas ao universo da moda, beleza, cuidados do lar e da 

família, saúde feminina, culinária e costura, aparecem pela definição da revista como 

algo necessário às mulheres, frisando principalmente o caráter útil de suas 

publicações, nas quais as instruções lhes serviriam para aplicação na vida prática. 

Esse caráter se dá, principalmente, pela revista ter uma periodicidade anual e, por 

isso, expõe temas que não envelhecem, como por exemplo literatura, culinária e 

moda.  

Apesar da diversidade de temas apresentados pela revista, a temática da 

beleza permeava quase todas as páginas do Anuário. Desse modo, os ideais de 

beleza em que se baseavam a revista, especialmente a do ano de 1939, se davam 

principalmente nos padrões “europeizados”, advindos do século XIX, e nos modelos 

trazidos pelos Estados Unidos por meio das produções culturais em contexto de 

Segunda Guerra Mundial.   

                                                           
277 LUCA, Tania Regina de. Imprensa feminina: mulher em revista. In: PINSKY, Carla Bassanezi; 
PEDRO, Joana Maria (org.). Nova história das mulheres do Brasil. São Paulo: Contexto, 2013, p. 
448. 
278 Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano VII, 1940, p. 
1. 
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Com base nessas informações, podemos investigar de que forma as noções de 

feiúra vão sendo formadas na revista Anuário das Senhoras, do ano de 1939, a 

partir desses ideais de beleza como modelo de perfeição.  

 

O SER FEIO: AS NOÇÕES DE FEIÚRA ATRAVÉS DO AFETO NO ANUÁRIO DAS 

SENHORAS  

 

Nada mais relativo neste mundo do que a belleza da mulher. O que 
constitue encanto para uns, é detestável para outros, o que este 
acha lindo, é considerado feio por aquelle. Dá-se esse phenonemo em 
toda parte, entre povos de todas as castas. Vejamos, por exemplo, 
o que é considerado bello entre os indígenas da Africa. De si, já de 
feições que nos brancos consideramos grosseiras, os pretos d'aquella 
região exageram com artificio ainda mais e brutalmente os traços 
duros com que a natureza lhes dotou. A mulher preta de certas 
tribus, para attender o gosto de seus patricios, para tornar-se linda 
aos seus olhos, e forçada a imprimir a mais monstruosa saliência nos 
seus lábios. E* um exotico que mete medo e, entre nós, prestar-se-
hia ao ridículo; mas... é uma belleza na Africa! Nos paizes civilisados, 
entretanto, ha um bello cuja concepção é immutavel; ninguém lhe 
restringe a significação: — e a cutis da mulher.Em toda parte são, 
com effeito, apreciadas como belleza do mais alto gráu, a finura e o 
leve colorido da pelle feminina. Uma pelle boa, sem poros abertos, é 
objecto de inveja até entre as próprias mulheres. Pois bem, esse 
apreciado dom do coração terão, hoje, todas as senhoras que o 
desejarem. Com as drageas W-5, usadas por via interna e que tèm o 
poder de fortalecer a vida da epiderme, esta fica lisa, livre de sulcos 
ou rugas, tornando-se, emfim, rejuvenescida não só no rosto mas em 
toda a superfície do corpo. 279 

 

O texto publicitário transcrito acima, nos remete à discussão trazida no 

início desse trabalho. É perceptível a relativização da publicidade entre ambas as 

culturas, colocando-as como contrárias no quesito harmônico de beleza: de um lado 

o padrão do belo tido por civilizado e noutro um belo grotescamente descrito e, 

subtendidamente, incivilizado. A partir do foi discutido anteriormente, percebemos 

a existência do conceito de beleza como algo que se baseasse na concepção de 

perfeição e que feiúra se constitui como uma privação aos elementos do perfeito. 

Desse modo, quando a publicidade fala que: “nos paizes civilisados, [...] há um bello 

                                                           
279 Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano VI, 1939, p. 
33. 
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cuja concepção é immutavel; ninguém lhe restringe a significação”280, remete-se a 

um modelo de perfeição que tem uma trajetória, uma tradição, à qual o texto da 

revista sugere filiação. Assim, a beleza africana é colocada como símbolo de feiúra, 

dissimuladamente por meio da relativização, quando se encontra em contraposição 

ao ideal de belo exposto, ou seja, algo carente de mutação, cuja significação ainda 

é restrita, estreita.  

Podemos observar que os arquétipos de civilização e incivilização também 

segue uma certa concepção de privação, já que, como “beleza civilizada” se 

constitui como modelo perfeição, logo os traços da beleza africana por se privar e 

fugir à essas normas é considerada selvagem e incivilizada. Igualmente, podemos 

ver aspectos dessa fuga às normas, no que condiz a condição do feio, no trecho do 

artigo “Braços Bonitos” do Anuário das Senhoras:  

 

Esperar os primeiros dias de verão, quando os Vestidos de organdi, 
os de campo, os destinados ás praias desnudarão os braços, para 
lembrar-se dos cuidados necessários? Será bem tarde... Desde cedo, 
a hygiene, a belleza e a esthetica de seus membros superiores 
reclamam cuidados. Se me detenho um Instante na toilette do braço, 
não é. leitora, para duvidar dos cuidados que lhe dão diariamente. A. 
única questão de hygiene em que me permittirei aprofundar, é a 
referente á transpiração das axilas. Muito ricas em glandulas as 
axilas são a parte do corpo onde ha secreção de suor mais abundante. 
Preocupar-se com preservar do effeito do suor o tecido dos vestidos 
e corpinhos, é pensar, apenas, num paliativo de elegância e de limpeza 
exterior e não de hygiene completa. [...] O único modo de remediar 
este inconveniente, é, tomar precauções minuciosas e repetidas, e 
não conservar os desgraciosos pellos debaixo do braço. Recorrer a 
uma navalha ou a um bom depilatório, applicando-o com cautela para 
evitar inflamações. No mais, banhar fartamente as axillas com loções 
anti-sudorificas constitue o tratamento por excellencia. Cada dois 
dias, depois de lavar cuidadosamente, com sabão, a axilla, enxugal-a 
e applicar a loção, ficando com os braços levantados até que seja 
completamente absorvida. Depois de seccas, empoal-as com pó 
hygienico ou talco. 281 

 

Ao lermos os fragmentos do artigo constatamos de que se trata de uma 

série de dicas de beleza e cuidados com a higiene dos braços. No entanto observa-

se, no caráter implícito da publicação, que as próprias dicas de comportamento 

                                                           
280 Idem. 
281 Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano VI, 1939, p. 
30-31. 
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para com a beleza e cuidados de limpeza refletem a consolidação de normas que 

indicam a forma exata e correta de se agir e de ser para as mulheres. 

Consequentemente, ao serem incorporadas, essas regras acabam por formar 

concepções no indivíduo de hábitos que devem ser cumpridos. E à medida em que 

por ventura se deparar com situações contrárias, como por exemplo as marcas de 

suor nos vestidos ou os pelos nas axilas femininas, o sentimento de repugnância e 

nojo indicam presença de feiúra.   

São esses mesmos sentimentos de repugnância, nojo e ainda mais da 

vergonha e do medo de uma reprovação social que levam os indivíduos, no caso aqui 

as mulheres, a seguirem tais normas de beleza e incorporarem, por meio do hábito, 

essas atitudes em seu cotidiano, como explicita Pierre Bourdieu:  

 

Incessantemente sob o olhar dos outros, elas se vêem obrigadas a 
experimentar constantemente a distância entre o corpo real, a que 
estão presas, e o corpo ideal, do qual procuram infatigavelmente se 
aproximar. Tendo necessidade do olhar do outro para se constituírem, 
elas estão continuamente orientadas em sua prática pela avaliação 
antecipada do apreço que sua aparência corporal e sua maneira de 
portar o corpo e exibi-lo poderão receber (daí uma propensão, mais 
ou menos marcada, à autodepreciação e à incorporação do 
julgamento social sob forma de desagrado do próprio corpo ou de 
timidez). 282 

 

As consequências ao não enquadramento das mulheres nesses padrões 

acabaria por gerar uma violência simbólica 283 interiorizada por meio do 

descontentamento para consigo e o juízo do seu meio social. A fuga desse conjunto 

de normas expressas que representam o “feio”, gera o olhar às dicas de beleza 

estampadas que seguem as novas tendências apresentadas à sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebemos que as concepções da revista e da publicidade aqui utilizada, ao 

se basearem num ideal de beleza em que a perfeição se encontra no modelo 

                                                           
282 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 11° ed., 2012. p. 
83. 
283CATANI, Afrânio Mendes; [et. al.] (orgs). Vocabulário Bourdieu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2017. p. 359-361. 
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“europeizado” da mulher branca, magra, de olhos e cabelos claros e lisos, leva, 

automaticamente, por efeito da privação, a chamar de feias aquelas que fogem 

dessa concepção. Lembremos que é a própria revista em uma de suas auto 

definições (pág. 6), que eleva à condição de bom, no caso ela mesma, aquilo tem 

“bom gosto pela confecção que revela”, “feitura material” e “beleza das 

ilustrações”. Se fosse uma mulher e não revista, o Anuário das Senhoras se 

classificaria como bela.  Também foi observado, que a respeito desse mesmo modelo 

de beleza e ao conjunto de normas expressas, a perseguição desses ideais se 

constituiu pelo afeto, através dos sentimentos de repugnância, da vergonha e 

medo.    

Desse modo, foi possível compreender que a imposição das normas de beleza 

na revista pode estabelecer uma forma de violência simbólica que acabaria por 

afetar as leitoras ao provocar uma série de sentidos e sensibilidades, os quais além 

de promover um sentido de adaptação às regras determinadas, gera a aversão 

àquilo que não seguem os padrões, caracterizando assim, o feio.  

 

FONTE 
Revista Anuário das Senhoras, Rio de Janeiro: Sociedade anônima “O malho”, ano 
VI, 1939. 
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INTRODUZINDO UM PROJETO DE EXTENSÃO 

 

O Grupo de Diálogos e Práticas de Teatro Grego (Téspis) surgiu em 2015. A 

iniciativa partiu de Ivan de Melo, ator, produtor cultural e, à época, graduando do 

curso de História (UFRN); e, foi concretizada institucionalmente por meio de um 

projeto de extensão coordenado pela drª Lyvia Vasconcelos Baptista, professora 

do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(campus Natal). O projeto teve como objetivo inicial promover uma articulação entre 

as áreas de História, Música e Teatro. Isso a partir da promoção de uma atividade 

interdisciplinar regular que integrava oficinas sobre cultura grega, análise de obras 

do teatro grego antigo (tragédias e comédias do período clássico, século V A.E.C.) 

e a prática da encenação teatral contemporânea. O produto final viria na forma de 

uma intervenção artística protagonizada pelos integrantes do grupo na Semana de 

Ciência, Cultura e Tecnologia (CIENTEC).  

Dessa forma, a criação do grupo surgiu como uma forma de aproximar os 

saberes de áreas que, no espaço observado da universidade, não dialogavam 

(especialmente, em vista da fragmentação espacial das áreas formalmente 

integrantes do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, dispersas em setores 

distintos no campus Natal). Assim, criava-se um ponto de intersecção entre áreas 

de conhecimentos que, partindo de questões contemporâneas, tanto oportunizou 

a problematização dos mesmos como possibilitou a produção artística e a 

transformação da vivência cultural dos discentes, docentes, dos atores e não 

atores que o integraram. Importante ressaltar que, como projeto de extensão, o 

grupo tinha por objetivo estender os saberes para além do campus universitário, 

interagindo com outras instituições da sociedade, em especial, as escolas. O motor 

mailto:alaideribeiro604@gmail.com
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e principal ferramenta didática escolhida para o desenvolvimento das atividades do 

grupo foi o Teatro, as práticas e jogos próprios da Arte da representação.  

Os encontros aconteciam semanalmente, todas às sextas-feiras no turno 

vespertino, durante todo o primeiro e segundo semestre do ano letivo, não havendo 

encontros durante as semanas de recesso. O principal local de encontro era uma 

das salas no Setor de Aulas II (e, por vezes, uma das salas de aula práticas no 

Departamento de Artes). Reunido o grupo, a primeira parte do encontro era 

destinada à discussão teórica de textos voltados sobre o Teatro grego antigo e 

aos temas específicos. Na ocasião, a coordenação do debate era feito pela 

professora coordenadora. A segunda parte era o momento prático das atividades, 

em que o grupo, sob a orientação dos integrantes que cursavam Teatro, criava 

algum produto tomando como base os elementos discutidos na seção teórica, 

apresentando os resultados da experiência. A sistemática adotada inicialmente foi 

frutuosa e persistiu nos anos seguintes do projeto (2016 e 2017).  

 

UMA BREVE TRAJETÓRIA SIGNIFICATIVA 

 

As atividades que se iniciaram no primeiro semestre de 2015 culminaram 

com a encenação de “Édipo Rei no olhar tebano”, extrato construído a partir do 

estudo de Édipo Rei, tragédia de Sófocles (século V A. E. C.) na XXI Semana de 

Ciência, Cultura e Tecnologia (CIENTEC) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte284. A intervenção também foi apresentada em janeiro de 2016 no Palácio da 

Cultura (Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte), fazendo parte da 

programação do evento Circuito Emenda Cultural. No mesmo ano o grupo iniciou os 

estudos voltados para as comédias gregas, selecionando a obra As Aves de 

Aristófanes (séculos V e IV A. E. C.). A intervenção artística produto dos estudos 

do ano foi encenada na XXII edição da CIENTEC e chamou bastante atenção do 

público por trazer a questão da situação política brasileira à época de forma 

                                                           
284 O Téspis, além da intervenção, participou do evento ocupando um estande (nº47) e apresentando 
aos visitantes aspectos relacionados ao Teatro grego Antigo e uma experiência de imersão em um 
oráculo. No mesmo evento alguns integrantes do grupo apresentaram o banner intitulado “Entre a 
luz e o lampejo: um diálogo sobre a visão como construção do conhecimento na cena grega”.   
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metaforizada285, mas eloquente. No ano seguinte o grupo retornou ao estudo do 

gênero tragédia, selecionando uma das obras mais famosas de Eurípedes (século V 

A. E. C.): Medeia.  

Cabe ressaltar que a gama de obras do gênero que o grupo poderia estudar 

e desenvolver algum trabalho artístico sobre é muito extensa e, assim, poderiam-

nos questionar o porquê de estudar Medeia? Ora, diante de uma pergunta como 

essa seria fácil elencar uma variedade de elementos justificativos e dentre eles, o 

mais simples: Medeia é uma das obras mais comentadas de Eurípedes; sua fama, 

ao retratar uma figura feminina extremamente diferente do modelo grego idealizado 

e tradicionalmente descrito pela historiografia, sobreviveu ao tempo e foi 

incorporada em outras Artes na sociedade ocidental. Todavia, o argumento principal 

que utilizamos para justificar essa opção é a de que a obra, apesar de pertencer a 

um contexto significativamente diferente daquele em que estamos inseridos - tanto 

temporalmente como espacialmente - é uma fonte histórica útil para discutirmos 

questões prementes da sociedade hodierna.  

Afinal, tomadas as devidas considerações, partilhamos da ideia de que “A 

História chamada de Antiga faz parte do repertório cultural dos brasileiros.” 

(GUARINELLO, 2014, p. 7). Essa constatação pode ser verificada não só na 

retomada de objetos da História Antiga nos estudos acadêmicos, mas nas 

apropriações que a própria cultura de massa faz desse período, seja na produção 

de filmes, séries televisivas e encenações teatrais, como nas músicas ou nos jogos 

eletrônicos. Mas, retomando a problematização anterior, quais seriam essas 

questões? Que elementos teriam sobrevivido ao tempo que justificariam a sua 

discussão ainda nos dias atuais. Essas são algumas questões para se pensar, no 

entanto, podemos afirmar que o primeiro elemento significativo a considerar é o 

discurso sobre a mulher e seu papel na sociedade que integra. Todavia, antes de 

desenvolvermos esse tópico específico é válido um breve comentário sobre a obra-

fonte que serviu de base para a construção do espetáculo “Síndrome de Medeia”.  

 

 

                                                           
285 No mesmo dia em que foi apresentada, a intervenção rendeu uma publicação no site 
NovoJornal.jor.br intitulada: “Não devemos nos calar”, propõe intervenção teatral na CIENTEC.   
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MEDEIA: MITO, PEÇA, MULHER  

 

Medeia antes de se tornar uma peça é um mito. A protagonista da tragédia 

euripidiana, nas palavras de Pulquério (1991, p. 33) “não é apenas ou 

fundamentalmente uma mulher”. Medeia é uma princesa da Cólquida, território 

estranho aos gregos, fora de seu território. E, além de ser estrangeira, ela é 

caracterizada como dona de uma sabedoria pela qual lhe atribuem o estatuto de 

feiticeira ou bruxa. Em síntese, o mito conta que Medeia trai sua própria família ao 

assassinar – e, em algumas versões, esquartejar - seu irmão e roubar o Velocino 

de Ouro de um santuário em que tinha o papel de guardiã, por fim, entregando-se 

e o objeto a Jasão, líder dos Argonautas. Fugida de sua terra natal com aquele que 

viria a se tornar seu marido Medeia passa a habitar em Corinto, cidade grega. Após 

o nascimento dos filhos, a personagem é traída por Jasão, que aspirando tornar-

se nobre, decide aceitar a oferta de Creonte, rei de Corinto e desposar Gláucia, a 

princesa. Ao saber da proposta, Medéia planeja uma vingança. Envenenar Gláucia e 

seu pai, mas para Jasão não destina a morte. Atinge-o com o assassinato de seus 

próprios filhos e foge numa carruagem alada enviada pelo deus sol, seu avô 

(artimanha narrativa ex machina segundo Aristóteles).  

Apresentado o mito, cabe agora introduzir a peça que, diferentemente da 

narrativa mitológica, não se inicia com uma figura assassina. Pulquério (1991, p. 

34) argumenta que: 

  

“Eurípides não começa com a feiticeira, familiar ao auditório - familiar 
porque já conhecem a origem da personagem pelo mito -, mas com 
uma Medeia humana, que, pelo sofrimento, vai perdendo a sua 
humanidade até se converter na figura demónica de vingança.”  
 

Eurípides, aparentemente, é um personagem misterioso se compararmos as 

informações que temos sobre o autor em relação aos outros tragediógrafos 

gregos. Segundo Albin Lesky (1976, pp. 191-192) a dramaturgia trágica do mesmo 

estava no domínio da antinomia; isso, devido a uma influência que Eurípides teria 
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supostamente recebido do Sofismo286. Dessa forma, poderíamos pensar no 

contexto de produção de suas obras e, para além do aspecto da vingança, tema 

comum nas obras do dramaturgo grego, nas personagens destas, em especial, 

Medeia, figura estranha à tradição, mulher transgressora das normas sociais. 

No trabalho de pesquisa sobre essa personagem, discutimos uma 

historiografia especializada e utilizamos o texto-fonte Medeia do Grupo Trupersa. 

Além disso, perscrutamos alguns autores da filosofia, destacando-se o debate de 

Friedrich Schiller sobre a relação entre o sublime e a arte, e o diálogo com o 

professor do Departamento de Filosofia da UFRN, Eduardo Pellejero, sobre a 

filosofia do Trágico em Friedrich Nietzsche. É válido mencionar ainda as 

contribuições advindas com o “I Cine Téspis”, uma série de encontros dedicados às 

apropriações cinematográficas de Medeia. O primeiro filme exibido foi Medeia 

(1969), dirigido por Pier Paolo Pasolini, seguido do Medeia (1988), sob a direção de 

Lars Von Trier287. Posteriormente, o grupo realizou uma série de mostra de filmes 

e documentários voltados para o tópico principal de discussão: o aborto. As obras, 

tanto nacionais como internacionais288, deram margem para a compreensão dos 

argumentos utilizados tanto por aqueles que se orientam pela perspectiva pró-

escolha como aqueles que assumem a pró-vida. O intenso debate que o grupo 

promoveu durante 2017 contribui diretamente na construção prática de um 

espetáculo contextualizado e embasado em uma historiografia especializada; além 

disso, denota-se a perspectiva adotada pelo grupo que se insunuou no campo da 

História pública.  

 

 

 

 

                                                           
286 O Sofismo teria surgido por volta do século V A.E.C. tendo como principal característica a crítica 
da tradição, por meio de uma perspectiva que colocava em debate racional qualquer elemento 
existente na sociedade. À época, foi criticada pela Filosofia.   
287 Os encontros tiveram a participação dos professores convidados Prof. Dr. Eduardo Pellejero 
(DFIL-CCHLA), Prof. Dr. Francisco Santiago Jr. (HIST-CCHLA), Prof. Dr. Marcos Cesar Tindo (LET-
CCHLA) e Profa. Dra. Lyvia Vasconcelos (HIST-CCHLA). 
288 “O Aborto dos Outros” (2008), dir. Carla Gallo; “Vessel” (2014), dir. Diana Whiten; “Um assunto 
de mulheres” (1988), dir. Claude Chabrol; “O segredo de Vera Drake” (2004), dir. Mike Leigh; “O 
grito silencioso” (1984), dir. Jack Dabner.  
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A OBRA E SUA PROBLEMÁTICA PARA A CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO 

 

Medéia é a mulher que cometeu filicídio, denominação que representa o ato 

deliberado dos genitores - pai ou mãe - de matar seus próprios filhos (as), com o 

objetivo ou não de atingir o parceiro. E, se colocarmos em perspectiva esse ato no 

contexto da Grécia Clássica, indentificaremos a extrema gravidade do mesmo, já 

que os filhos eram os maiores bem do homem, herdeiros legítimos de seus bens e 

prestígio, como podemos observar na seguinte passagem, enunciada por Jasão: “Ô 

mulher! A que pariu e conseguiu enfiar a espada nos próprios filhos e me deixou sem 

prole.” (Eurípides, 2013, p. 143), grifo nosso. Nessa sociedade, a mulher deveria 

se submeter aos comandos do homem, restringindo-se a determinadas 

espacialidades dentro e fora de casa289. O casamento monogâmico se constituía 

em um contrato no qual apenas uma das partes, a feminina, deveria obedecer ao 

marido. Esta deveria ser filha de cidadão e permanecer no gineceu, parte da casa 

destinada às mulheres. Excluída dos espaços da vida pública, integrava nesta 

apenas para a consagração da vida religiosa, através da realização de cerimônias e 

rituais; sua função primordial era reproduzir; caso a mulher não cumprisse com o 

ideal para o qual foi designada, seu cônjuge poderia solicitar o divórcio. Percebe-se, 

então, que a margem de movimentação e atuação das mulheres era mínima, 

portanto podemos inferir que sua monitoração e silenciamento se davam de forma 

mais acentuada.  

Destacado o contexto e retomando o argumento da seção anterior, 

consideramos que o primeiro elemento que surgiu na discussão da obra se deu em 

torno da questão da mulher e do feminino. O que, quem era essa mulher na Grécia 

Antiga, quais as suas características, quais seus papeis, quais as suas funções, 

como foi representada e por quem foi representada foram algumas das questões 

norteadoras da discussão. E, na medida em que começamos a pensar nesses 

temas, inclusive, sobre o elemento específico e chocante do mito-obra, o filicídio, 

surgiu uma questão atualíssima e polêmica relacionada diretamente à mulher: o 

                                                           
289 Obviamente, devemos considerar as especificidades das poleis e a relação determinada para a 
mulher. Caso em que se observa uma situação distinta é Esparta, que para alguns autores era local 
de certa liberdade e autonomia para as mulheres se levada em consideração à situação que os 
homens também eram colocados.  
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aborto. Esse ato, compreendido por muitos na sociedade contemporânea nos 

mesmos termos que assassinato, aparentemente, sempre está em pauta. Um dos 

elementos que fazem parte da discussão - além do processo de descriminalização 

do ato e sua realocação para a área da saúde pública - é a questão do direito da 

mulher sobre o próprio corpo, que acarreta em opiniões diversas. Percebemos que 

a maternidade ainda é uma cobrança na sociedade hodierna e muitas mulheres são 

questionadas ao não desejarem assumir o papel - que foi essencializado - de 

genitora, ou ainda por não se encaixarem no modelo idealizado do que é ser “mãe”.  

À medida que a idade de uma mulher avança, o questionamento sobre a 

maternidade é sempre posto em pauta, assim como os discursos de reprodução. 

Ao longo da vida, nós, mulheres somos estimuladas a isso desde a infância, seja 

quando nos presenteiam com brinquedos notadamente carregados de uma 

simbologia atrelada à figura do ser “feminino”, do ser “mulher”, como bonecas 

(bebês) e utensílios domésticos. As perguntas que fazem as mulheres que não 

possuem filhos sugerem que, de alguma forma, estaria lhes faltaria algo essencial 

à sua identidade, que esta seria incompleta. Nessa conjuntura, a mulher que por 

algum motivo aborta tem sido acusada de assassinato é criminalizada perante a 

sociedade, reivindicação que o grupo denominado pró-vida assume. Mas, discutir as 

posições pró-vida ou pró-escolha suscitaria um extenso debate que não é objetivo 

de desenvolvimento neste artigo. Retomando o assunto do filicídio, identificamos 

que na literatura essa temática está bastante presente. Por exemplo, na obra 

“Parque industrial” 290 da brasileira Patricia Galvão, temos a situação da jovem 

Corina, que estando grávida e abandonada, se prostitui para sobreviver e dá a luz 

a uma criança doente. A moça acaba tendo que matar o próprio filho para sua 

própria sobrevivência, sendo presa pelo ato. Para além de serem acusadas de 

individualistas e egoístas, as mulheres que escolhem não ter filhos são suspeitas 

de sofrerem de algum problema, talvez um erro genético, explicado por 

questionáveis estudos científicos no qual a renúncia à  maternidade – característica 

que para alguns só é atribuída às mulheres que passam por uma gestação e pela 

experiência do parto - seria efeito da ausência do gene do desejo materno291. Nesse 

                                                           
290 Exemplo apontado na obra “Contra os filhos” (MERUANE, 2018, p. 71).  
291 Ibidem, p. 85.  
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ínterim, quando as mulheres cumprem a função que muitos acreditam ser 

primordial, a de ser mãe, são cobradas muito mais pela sociedade do que 

anteriormente, pois devem ter a responsabilidade de cuidar da sua prole. No mundo 

anglo-saxão, é utilizado o termo childless, para as mulheres sem filhos responderem 

a perguntas sobre ser mãe.  

Segundo Rebecca Solnit (2015, p. 38), “A falta de jurisdição sobre o próprio 

corpo é uma forma de silenciamento”. E, tomando-se as evidências, seja os estudos 

acadêmicos empreendidos sobre determinadas sociedades antigas ou pelas 

situações vivenciadas pelas mulheres na sociedade hodierna, percebe-se que a 

história das mulheres é marcada pelo silenciamento e por uma série - 

aparentemente, tardia, caso consideremos a proficuidade do Movimento Feminista 

a partir do século passado - de lutas por direitos e equidade. Esse silenciamento 

impõe o dever de procriar, de aceitar um padrão imposto pelo meio social 

majoritariamente patriarcal. Tal situação histórica – de silenciamento e das ações 

empreendidas nesse silenciamento - foi um dos pontos principais no processo de 

criação do espetáculo, pois os dados revelados pelo Ministério da Saúde mostram 

que apesar de alçados na categoria “crime”, o aborto é um procedimento 

evidentemente presente no Brasil. Segundo o órgão, entre 2010 e 2016 foram 

realizados 9.469 abortos legais292 no país, cujo serviço público conta com apenas 

12 hospitais que realizam o serviço gratuitamente. O problema foi exposto e a 

escolha de uma mulher num contexto específico foi colocada em debate.  

 

DO PROCESSO DE CRIAÇÃO AO ESPETÁCULO  

 

Abordar o tema “mulher” não foi uma tarefa fácil. E, abordar um tópico tão 

delicado como o aborto - que em nossa sociedade ainda está na alçada do crime - 

nos requereu aproximadamente um ano e meio de trabalho. Durante a maior parte 

desse tempo, o grupo se dedicou a uma série de atividades que serviram de base 

para a construção de cenas do espetáculo. Uma das primeiras atividades foi a 

análise e construção de imagens corporais por meio de músicas. Foram 

                                                           
292 O aborto no Brasil é permitido por lei em três casos: se a gestação for fruto de uma violência, 
se a mãe correr risco de vida ou em caso de feto anencéfalo. 
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selecionadas duas músicas nacionais: “Eu sou um monstro”, de Karina Buhr e 

“Homem” de Caetano Veloso. Mas, apenas a primeira nos serviu como elemento 

integrante do espetáculo, pois ao elucidar algumas construções sociais em cima 

da figura da mulher - opondo-se ao estereótipo comum da feminilidade -, nos serviu 

para a construção de imagens que dialogavam com a caracterização de Medeia ao 

longo da tragédia. Outro exercício criacional de grande relevância para o espetáculo 

foi a observação etnográfica da comunidade familiar dos próprios integrantes do 

grupo. Observamos os corpos de diversas mulheres grávidas, nos vários estágios 

de gestação, com o intuito de tentar entender as mudanças que o corpo passa e 

como essa situação se reflete nos movimentos e gestos dessas mulheres. A partir 

dessas observações, criamos elementos para compor imagens e cenas, que foram 

concretizadas através de determinados gestos, estáticos ou em movimento. As 

observações foram acrescidas de exercícios teatrais performáticos, incluindo a 

construção paulatina das figuras corporais e sua imobilidade após sua construção 

em cena. Além dos corpos femininos, os corpos, gestos e falas masculinas também 

foram introduzidos no espetáculo.  

A modalidade do teatro que optamos por realizar está nos parâmetros 

daquele apontado por Augusto Boal (1991) como o teatro épico brechtiano, em que 

a personagem é objeto de forças sociais. Nessa perspectiva o homem/a 

personagem sempre está “em processo”, portanto, é alterável; há contradições 

de forças – sociais, políticas, econômicas - que mobilizam a ação dramática, que 

historicizada, transforma o espectador em observador crítico, capacitando-o para 

a ação/reflexão. O teatro épico, para Brecht (apud Boal, 1991, p. 117), apresenta-

se como uma narração que expressa uma determinada visão de mundo. As falhas 

(harmatia) dos personagens não são a causa direta e fundamental da ação 

dramática e, por fim, o conhecimento adquirido ao longo da obra revelaria as falhas 

da sociedade em que as personagens estão inseridas. Também podemos dizer que 

nos apropriamos da “forma épica” de Erwin Piscator (1893-1966), em que há a 

utilização de mecanismos e recursos considerados extrateatrais - como, por 

exemplo, obras cinematográficas, slides e gráficos informativos - para compor o 

espetáculo. Como mencionado em seção anterior, o grupo promoveu duas mostras 

de obras cinematográficas e dentre estas, uma em especial tratou da temática do 
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aborto. Um dos documentários discutidos foi “O Aborto dos Outros” (2008), 

dirigido por Carla Gallo. A obra traz uma série de relatos de mulheres que, de 

alguma forma, passaram pelo processo (seja o aborto espontâneo ou induzido, seja 

provocando-os com o auxílio de “mães de anjo” 293). E um dos relatos foi introduzido 

numa cena do espetáculo, resultando - segundo relatos do público - num 

sentimento de desconforto devido à fala comovente da mulher, que estrupada pelo 

companheiro que não aceitava a separação, decidiu-se pelo aborto do feto fruto da 

violência.  

Esses elementos se tornam mais importantes para se pensar em razão da 

proposta que o grupo idealizou. Não uma encenação ipsis literis de alguma 

edição/tradução da peça, mas um espetáculo que tomando por base o mito grego 

e a obra euripidiana, tinha por objetivo trazer para o debate a questão da mulher e 

as decisões em torno de seu próprio corpo. É óbvio que não desmerecemos as 

modalidades tradicionais de encenação das peças, pois como argumentou Gilson 

Mota (2011, p. XVIII):  

 

“A montagem de textos trágicos gregos implica em lidar com 
questões complexas do ponto de vista da técnica teatral, por 
exemplo, a adaptação do texto, a presença ou ausência de um coro, 
os diferentes modos de jogo do ator, a relação com a palavra, a 
criação de um espaço cênico, entre outros.”  

 

Todavia, a perspectiva de construir um espetáculo que provocasse o diálogo mais 

acentuado com o público nos pareceu mais interessante. Portanto e em vista do 

conjunto de elementos explicitados na fala do professor-performer, cenógrafo e 

diretor cultural, que devem ser de interesse na montagem de qualquer espetáculo 

teatral é válido um comentário acerca de dois elementos fulcrais do espetáculo: o 

texto-roteiro e o cenário.  

Como já falado, o texto principal que serviu de base para a construção do 

roteiro do espetáculo foi a peça Medeia. A edição discutida em conjunto pelo grupo 

foi a produzida pela Trupe de tradução de teatro antigo (Trupersa), sob a direção 

                                                           
293 A expressão “mãe de anjo” designa as mulheres que auxiliam aquelas que não querem ter filhos 
a realizarem o procedimento do aborto. Geralmente, o processo é feito nas casas dessas mulheres 
que recebem pagamento pelo ato. Tal como as gestantes, as “mães de anjo” também estão sujeitas 
à penalização do crime. O termo foi utilizado em cena.  
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de Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, professora de língua e literatura gregas da 

Faculdade de Letras da UFMG. Todavia, também utilizamos outros materiais. 

Dentre estes destacam-se a obra Gota D'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, 

também baseada na Medeia de Eurípedes, e um pequeno texto de Virgínia Woolf, 

proveniente de seu livro Profissões para mulheres e outros artigos feministas. No 

roteiro “Síndrome de Medeia”, tratamos de fazer o uso da expressão da escritora 

Virgínia Woolf  “Anjo do Lar”. Tal termo é questionado pela autora como uma 

metáfora para uma figura feminina que é imposta pela coletividade, na qual é um 

modelo que deve ser seguido. O “Anjo do Lar” 294 é a limitação, a clausura, o 

recenseamento da mulher, estando sempre dentro dela e a impedindo de ir além do 

que um determinado meio social aceita ou permite. Woolf retrata a morte desse 

sujeito como libertador, uma quebra duradoura e necessária para seguir em frente. 

A nossa adaptação faz uso desse termo para evidenciar a dualidade, o conflito 

interno e social da mulher diante das imposições patriarcais que lhe são feitas e 

suas aspirações pessoas.  

A trajetória do espetáculo foi pensada da seguinte forma: a situação geral 

retratava uma mulher, Medeia, que estaria pensando no que fazer da vida, pois se 

encontrava grávida e abandonada pelo marido, Jasão, prometido em casamento à 

uma outra mulher, Gláucia. A protagonista é expulsa de sua casa pelo pai da noiva, 

que ao saber da gravidez de Medeia lhe concede 1 dia para ela se organizar á 

procura de um novo lar. É nesse dia que se passa o espetáculo, que entrelaça 

temporalidades e situações contadas por pontos de vista dos personagens. O 

espectador percebe que está diante de um tribunal e a vida a ser julgada é a da 

mulher, Medeia (cujo ato por qual é julgada não é confirmado, mas inferida pelos 

testemunhos). Importante mencionar que em nossa ressignificação do clássico 

Medeia, incluímos personagens secundários que não estão presentes da obra 

original, são estes: um grupo de três amigas da protagonista, que dão dicas à 

Medeia de como fazer o procedimento que ela pretende realizar, e dois cientistas 

que fazem uma pesquisa-propaganda contra a perspectiva pró-escolha.  

                                                           
294 A expressão o “Anjo do Lar” utilizado por Woolf na verdade é o título do poema de Coventry 
Patmore (1823-1896), em que o autor “celebrava o amor conjugal e idealizava o papel doméstico 
das mulheres.”.  
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Outra questão de destaque se refere à construção do cenário. Ainda em 

2017 o local de apresentação do espetáculo não estava definido. A única certeza 

era a de que deveríamos utilizar alguma dependência da universidade. Todavia, no 

primeiro semestre de 2018 o grupo deu continuidade às atividades ocupando o 

Laboratório de Artes do Centro de Educação, no Setor de Aulas I. A sala não era 

adequada para apresentações teatrais, não comportava palco nem espaço para 

uma grande quantidade de espectadores. Dessa forma, diante das condições em 

que estávamos tivemos que pensar em como o ambiente disponível poderia ser 

modificado ou transformado para atender aos nossos propósitos. O primeiro 

desafio foi pensar a disposição do espetáculo; as posições em que dos atores e o 

lugar reservado ao público, ou seja, o mapa de cena. O resultado foi positivo, pois 

utilizamos todos os elementos da sala – desde as cadeiras, às bancadas com pias, 

da cortina negra ao quadro branco – e inserimos os espectadores numa “teia de 

gato” suspensa, fabricada com lã de cor vermelha e de aspecto sufocante. O 

espaço reservado às cenas foi marcado pelo elemento “terra”, que, ao longo do 

espetáculo foi manipulada pelos personagens. O chão de terra tornou-se o palco, 

mas não fronteira entre os atores e as atrizes e o público, que foi alcançado e 

inserido na cena final do espetáculo: da morte do “Anjo do lar” e do testemunho 

reflexivo de Medeia295.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reiteramos a ideia de que é possível e eficaz se utilizar do estudo das 

sociedades antigas para a discussão de problemas da sociedade atual. Por fim, 

concluímos que o Téspis, não só na qualidade de um projeto de extensão, mas como 

um Grupo de Diálogos e Práticas de Teatro Grego, desenvolveu um excelente 

trabalho de pesquisa e construção artística que estabeleceu um diálogo pertinente 

entre a Antiguidade e o hodierno. Visto que, por meio da relação entre a tragédia 

grega e as discussões atuais acerca do poder decisório da mulher sobre o seu 

próprio corpo e, mais especificamente, sobre a questão do aborto, conseguimos 

                                                           
295 Ou das Medeias, já que no espetáculo todas as três atrizes interpretaram uma determinada 
faceta (direta ou indireta) de Medeia.  
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propor um diálogo que ultrapassou a quarta parede do teatro e reverberou na 

opinião do público. Ademais, com relação a essas opiniões, podemos apontar a sua 

proficuidade, já que durante os três dias de apresentação, mas, especialmente no 

segundo e terceiro dia, houve manifestações dos espectadores que levantaram 

questionamentos sobre as leis que cerceiam a liberdade feminina sobre seu próprio 

corpo, a respeito do patriarcado e das imposições sociais provenientes deste.  

Muitos que assistiram ao espetáculo revelaram os argumentos em defesa da 

perspectiva pró-escolha, discutindo, principalmente, sobre a mudança do âmbito 

em que o aborto deve tratado (da alçada da saúde pública e não do crime). Outros 

advogaram em favor da perspectiva pró-vida, argumentando que deveria haver uma 

preocupação em relação aos demais elementos envolvidos (no caso, o feto) nessas 

situações cotidianas. Enfim, reiterada a importância dos retornos dos 

espectadores após o espetáculo, observamos que o mesmo pôde ser instrumento 

de reflexão para o público, que, em suas falas, denotaram outras perspectivas que 

poderiam ser alcançadas pela produção artística, como, por exemplo: a questão da 

criminalização do aborto, do cerceamento das ações e dos corpos das mulheres, 

da imposição de modelos ideiais e de submissão da mulher em sua relação com o 

homem, da questão da educação sexual e do papel da religião na vida e nos corpos 

daqueles que estão fora de sua instituição.  

O saldo positivo da experiência que o grupo empreendeu desde 2017 

evidencia, pelo resultado obtido com o “Síndrome de Medeia”, a relevância de se 

ampliar os horizontes acadêmicos ao fazer uso dos diversos saberes e 

temporalidades para tratar de questões que precisam ser discutidas pela 

sociedade e que por vezes, não encontram locais de fala. Que o Téspis, articulando 

a História e o Teatro, continue a ser um proveitoso local de fala.   
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NATURALISMO À BRASILEIRA: A ESTÉTICA DOS CORPOS NA 
CRÍTICA CAMINHIANA ILUSTRADA NO BOM CRIOULO (1895) 

 

Vinícius Barbosa Lima 
Vinibarbosa371@gmail.com 

  

O ideário republicano típico do fim do século XIX, embora cerceado por 

contradições de diversas naturezas, tinha fixa a ideia de um país em avanço, 

marchando rumo à modernização. As visões em torno da sexualidade contidas no 

romance Bom Crioulo, publicado pelo escritor republicano Adolfo Caminha, fazem 

parte de um movimento maior, tão típico daquela segunda metade de século: a 

tendência à biologização ou cientifização dos comportamentos humanos.   

 A dinâmica dos estudos dos comportamentos sexuais, obviamente, não se 

impunha como o único fator de influência na escrita de Adolfo Caminha; sequer é 

seguro dizer que representa o fio condutor de sua intencionalidade literária. Embora 

Caminha dispensasse uma forte preocupação com esta questão, o elemento sexual 

não constituía parte significativa, quantitativamente, de sua fortuna crítica; o 

objeto recorrente de seus textos não-ficcionais é a preocupação em relação à Arte 

– essa com “a” maiúsculo mesmo – e sobre como ela está sendo produzida e 

reproduzida em seu tempo, por aqueles que se dizem seus representantes e 

difusores. Não há, além de tudo, nenhum escrito seu que nos permita uma 

verificação mais abrangente em relação à sua visão particular em torno dos 

comportamentos sexuais, sendo que os textos a que se têm acesso expressam 

uma visão baseada justamente na cientifização deste aspecto humano, e 

consequentemente, o julgamento das “autoridades” científicas.  

 O que se pode sustentar afirmativamente é que Caminha partilhava daqueles 

julgamentos, ou ao menos os sustentava publicamente. Diferentemente da maioria 

dos intelectuais que debruçavam-se sobre os comportamentos humanos296, 

Caminha não revela em seus escritos, porém, nada que possa ser 

                                                           
296 Benedict-Augustin Morel, por exemplo, psiquiatra francês atuante no fim do XIX, constituiu figura 
chave das ciências médicas daquele momento, por ter inaugurado, junto com Lombroso, os estudos 
que associavam tipos biológicos à criminalidade. Em ensaio de 1857, afirmava: “Criado para atingir 
o objetivo designado pela sabedoria eterna, o Homem não pode fazê-lo se as condições que 
asseguram a duração e o progresso da espécie humana não fossem ainda mais potentes do que as 
que contribuem para destruí-la e fazê-la degenerar” (2008, p. 497).  
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irremediavelmente relacionado a uma experiência religiosa ou a um pensamento 

moral de origem cristã; havia claramente uma influência neste sentido, dadas as 

leituras que tinha, mas não é seguro fazer afirmações sobre suas crenças 

pessoais. Não estamos portanto autorizados, num primeiro momento, a atribuir a 

uma crença religiosa a condenação que faz Adolfo Caminha de certos 

comportamentos sexuais.  

 Havia, além de tudo, sérios riscos na escrita de um romance cuja temática 

certamente escandalizaria a sociedade na qual seu autor estava inserido; um 

destes Caminha já conhecia bem, rotulado como foi de infame e obsceno, quando 

da publicação de A Normalista. O crítico literário e historiador da literatura 

Leonardo Mendes levanta outro risco, vertente de um “lugar-comum da crítica 

apressada” (2003, p. 30): a associação inequívoca entre autor e obra, que no caso 

específico da obra em questão, poderia levar à falaciosa conclusão de que o próprio 

Caminha tivesse algum interesse romântico ou sexual por homens.   

A associação do ideário republicano às tendências científicas daquele fim de século, 

unidas na escola naturalista de Caminha, nos dá uma justificativa plausível de sua 

intenção social contida na Literatura produzida. Que proposta melhor caberia a um 

discípulo de Émile Zola, para quem a verdade na Arte se encontra justamente na 

observação metódica da realidade, com fins de narrá-la? Os navios foram para 

Caminha, como marinheiro que tinha sido, um rico laboratório de observação e de 

experimentação. Quando iniciou sua trajetória na Marinha é provável que não 

tivesse ainda a voracidade pelos detalhes característica dos naturalistas, de forma 

que o interesse por tais questões se deu não tanto pelos olhos do escritor – ao 

menos do escritor polêmico que viria a se tornar, não ignorando o fato de que desde 

a adolescência já se punha o jovem Adolfo a publicar aqui e ali alguns textos e 

poemas –, antes é provável que pela curiosidade instigante que proporcionava ao 

jovem oficial o convívio com tais práticas nos navios. Sob este ponto de vista, o 

Bom Crioulo assume, até certo ponto, um caráter testemunhal.  

 Não é cabível que tentemos fazer uma distinção clara entre este Adolfo-

curioso e o Adolfo-ficcionista, mas a formação teórica de Caminha também não nos 

permitirá conceber que suas descrições assumam integralmente este caráter 

testemunhal – até porque, lembrará ainda Leonardo Mendes, diversas cenas 
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ficcionalizadas no romance não foram homologamente presenciadas por Caminha, 

em especial aquelas passadas em ambientes privados; e é neste momento que a 

imaginação do romancista pode ser percebida com mais intensidade. E mais 

importante para o historiador, imaginação esta transbordante das ideias de sua 

época.  

 Mas até que ponto é seguro conceber Caminha como um tipo de reprodutor 

das ideias de seu tempo? Antônio Cândido já nos alertava em relação aos riscos 

deste tipo de proposição excessivamente simplificadora. Indo na mesma direção de 

Pierre Bourdieu, Cândido argumenta que a Arte constitui, a partir de uma análise 

das Ciências Sociais, um sistema simbólico de comunicação, de maneira que 

nenhum de seus aspectos poderá ser ignorado, à fim de adquirir uma percepção 

mais completa à cerca da respectiva obra de arte enquanto fenômeno social e 

histórico (CÂNDIDO, 1980, p. 31).    

 A posição que Caminha assume em relação ao objeto de suas narrativas é, 

como diz Leonardo Mendes, semelhante à do cientista diante de sua experiência, 

buscando nos suportes teóricos a justificativa de que precisava para lançar as 

bases de seu pensamento, sem no entanto aproximar-se suficientemente de seu 

objeto a ponto de ser confundido com ele (MENDES. op.cit., p. 34). É plausível e 

sensato de nossa parte levantar questionamentos em torno dessa ideia de 

“distanciamento”, tendo em vista que a produção dita científica – falando 

especificamente das ciências biológicas e médicas – da segunda metade do século 

XIX em nada se isentava com relação aos seus objetos.  

 É difícil qualquer tentativa de perceber os impactos mais profundos do Bom 

Crioulo na cidade do Rio de Janeiro para além dos círculos literários; apesar disso, 

a massa de potenciais consumidores de produções literárias era enorme, e os 

letrados da cidade tinham um acesso crescente às produções editoriais graças ao 

barateamento das impressões com as novas tecnologias gráficas, conforme nos 

lembra a antropóloga Alessandra El Far. (EL FAR, 2007, p. 287).  Os indícios que 

temos quanto à recepção da obra no período surgem, como de costume naquele 

tempo, nas colunas literárias de alguns periódicos, ou em textos de alguma outra 

natureza publicados em jornais ou sessões cujo tema estivesse de alguma forma 

associado à respectiva obra. Seguindo a regra, a recepção do Bom Crioulo só pode 
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ser analisada a partir de textos críticos publicados em alguns dos periódicos 

existentes na cidade, e a recepção foi, pode-se dizer, bastante negativa. Robert 

Howes destaca entre vários um texto publicado no jornal A Notícia pelo crítico 

Valentim Magalhães; tecem-se críticas muito pesadas e agressivas contra o 

romance, enunciando entre outras coisas o Bom Crioulo como um “livro ascoroso, 

porque explora – primeiro a fazê-lo, que eu saiba – um ramo de pornografia até hoje 

inédito por inabordável, por ante-natural, por ignóbil” (MAGALHÃES apud HOWES, 

2005, 173). Refere-se Magalhães, obviamente, às relações sexuais entre homens. 

É muito significativo que a relação entre homens seja tratada, por si só, como um 

ato pornográfico.  

 Surge aqui a necessidade rápida de fazer um esclarecimento: havia um fluxo 

comercial intenso no Rio de Janeiro de um gênero que ficou conhecido como 

“romances para homens”, um termo eufemístico para a literatura pornográfica (EL 

FAR, 2007, p. 289). As leituras realizadas para a escrita deste trabalho não 

chegaram a relacionar o Bom Crioulo a este tipo de literatura, mas é possível que 

fosse assim interpretado por muitos dos críticos a ele contemporâneos, que eram, 

sobretudo, representantes não de um setor específico da sociedade, mas de um 

modo de percepção da dinâmica social relacionada a um tipo de “conservadorismo” 

e algum apego aos “bons costumes”; por sua vez, tal pensamento não estava 

rigidamente conectado a nenhum tipo de vertente ideológica organizada com uma 

pretensão social específica, situação que pode ser ilustrada pela forma como 

Magalhães fala de um fenômeno “ante-natural”, ao mesmo tempo em que Caminha 

utiliza justamente a ilustração da natureza humana sem requintes ou enfeites como 

justificativa de sua escrita. A explicação para tais situações não pode, portanto, 

ser encontrada puramente naquilo que cada um daqueles sujeitos defendia 

enquanto bandeira, mas antes na forma como apropriavam-se destas ideias e as 

manejavam tendo em vista um conjunto de agendas próprias.  

 Há ainda um trecho desta crítica de Valentim Magalhães que é mais 

significativo: “Este moço é um inconsciente, por obcecação literária ou perversão 

moral. Só assim se pode explicar o fato de haver ele achado literário tal assunto, 

de ter julgado que a história dos vícios bestiais de um marinheiro negro e boçal 

podia ser literariamente interessante”. É interessante notar que aí está contida 
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uma divergência explícita entre as concepções estéticas de Magalhães e Caminha; 

se por um lado o primeiro repudia os desejos de um trabalhador braçal negro como 

tema literário, dando a entender inclusive que esta presença ofende à arte literária, 

o segundo, conforme constatamos no capítulo anterior, expressou com clareza que 

não há cena que não seja digna de ser documentada e analisada cientificamente em 

detalhes, disto dependendo inclusive sua qualidade enquanto pretensão artística. 

Ambos, Magalhães e Caminha, são defensores das ideias republicanas, ou seja, é 

seguro afirmar que pertencem à categoria de pessoas que idealizavam um novo país 

com o fim da monarquia, mas possuem divergências profundas quanto às 

concepções estéticas. Posteriormente, como sabemos, Caminha viria a publicar 

um texto intitulado Um livro comdemnado esclarecendo a quem pudesse pensar o 

contrário que seu livro era, na verdade, uma crítica a este comportamento 

desviante, de maneira que em alguma medida, ele e Valentim Magalhães falavam a 

mesma língua, por assim dizer.   

 Existem diversas contradições de natureza narrativa – ainda levando em 

conta a concepção de Antônio Cândido de elementos externos que assumem papel 

estrutural no interior do texto – ao longo do romance como o próprio ocultamento 

da torpeza explícita dos atos de seu personagem que Caminha certamente nutria, 

ou, nas palavras de Leonardo Mendes, “Se para ele Bom-Crioulo não passava de um 

homossexual nato, sem educação ou princípios, um assassino torpe, uma vitima de 

seus instintos, por que não o descreveu assim no romance?” (MENDES, 2003, p. 

33). Isto não é, claro, à luz das fontes teóricas em que Adolfo Caminha bebeu, 

totalmente verdade. Caminha se priva de esmiuçar as cenas mais explícitas e jogar 

palavras com uma base científica patologizante, das quais sabemos que tinha 

conhecimento, o que não impede que ao longo da narrativa sejam expostas diversas 

passagens que deixam claro sua aversão ao sexo entre homens, e mais 

significativamente, que o fim trágico do romance não seja uma representação clara 

daquilo que Caminha entendia como o destino fatal do instinto tresloucado de seu 

personagem. Mendes utiliza alguns instrumentos da teoria literária para expor 

elementos implícitos no texto, como o conflito que parece sofrer o narrador, que 

logo antes do primeiro encontro sexual entre Amaro e Aleixo – protagonistas da 

obra – parece não compreender o que irá acontecer, mas chegado o momento o 
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narrador sabia o que se passou, mesmo sem ter visto a cena. É em torno dessas 

estruturas narrativas, que se repetem ao longo de todo o livro, que Mendes levanta 

seus questionamentos: “Um romance naturalista que se dá ao luxo de não saber 

parece um contrasenso” (MENDES, 2003, p. 36). Vejamos a cena:  

 

Uma vez lado a lado com o grumete, sentindo-lhe o calor do corpo roliço, a 

branda tepidez daquela carne desejada e virgem de contactos impuros, um 

apetite selvagem cortou a palavra ao negro. A claridade não chegava sequer 

à meia distância do esconderijo onde eles tinham se refugiado. Não se viam 

um ao outro: sentiam-se, adivinhavam-se por baixo dos cobertores. 

Depois de um silêncio cauteloso e rápido, Bom- Crioulo, aconchegando-se ao 

grumete, disse-lhe qualquer cousa no ouvido. Aleixo conservou-se imóvel, 

sem respirar. Encolhido, as pálpebras cerrando-se, instintivamente de sono, 

ouvindo, com o ouvido pegado ao convés, o marulhar das ondas na proa, não 

teve ânimo de murmurar uma palavra. Viu passarem, como em sonho, as mil 

e uma promessas de Bom-Crioulo: o quartinho da Rua da Misericórdia no Rio 

de Janeiro, os teatros, os passeios....; lembrou-se do castigo que o negro 

sofrera por sua causa; mas não disse nada. Uma sensação de ventura 

infinita espalhava-se em todo o corpo. Começava a sentir no próprio sangue 

impulsos nunca experimentados, uma como vontade ingênita de ceder aos 

caprichos do negro, de abandonar-se-lhe para o que ele quisesse uma vaga 

distensão dos nervos, um prurido de passividade... 

Ande logo! murmurou apressadamente, voltando-se. 

E consumou-se o delito contra a natureza. (CAMINHA, 1991, p. 47) 

 

 O protagonista do Bom Crioulo é mantido numa zona intermediária, nem 

assumidamente gótico – estética sombria a que Mendes associa algumas partes 

do romance – nem escancaradamente um ser totalmente regido pela sua biologia. 

A cena é escura, ocorre longe de olhos curiosos, os demais personagens não fazem 

nada além de desconfiar.  

 Mas é nas conclusões de Mendes que podemos encontrar em uma análise 

eminentemente literária, uma significativa contribuição histórica: Amaro é o único 

personagem apresentado no livro sem nenhuma marca de dissimulação, mentira, 

ou desonestidade. O instinto assassino que o levou a fincar uma navalha no pescoço 

de Aleixo é apresentado por Caminha como uma fatalidade de sua condição, 

escondendo em si, portanto, uma concepção altamente cientificizante das ações 

do negro, à despeito da inegável tendência por parte do romancista ao 

estranhamento às cenas mais explícitas, em detrimento do voyeurismo típico da 

narrativa naturalista brasileira. (MENDES, idem, p. 41). 
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 Robert Howes articulou um argumento significativo na tentativa de 

apresentar provas materiais das inspirações de Adolfo Caminha; em abril de 1886 

um oficial da Escola do Exército portuguesa chamado Marinho da Cruz, de 24 anos 

de idade, assassinou um colega seu, com quem tinha um envolvimento romântico, 

chamado António Candido Pereira, de 21 anos. Um jornal português assim 

descreveu a vítima:  

 

Tinha atualmente 21 anos, era baixo, quase imberbe, muito branco, aloirado, 

de olhos grandes, animados, fisionomia bondosa e simpática. Conta-se que 

pouco depois de haver chegado a Lisboa, Marinho da Cruz se lhe afeiçoara e 

o convidara para ir residir com ele num quarto que tinha alugado, e que 

Pereira aceitara porque [...] era muito pobre. (Diário Popular, s.d). 

 

 A semelhança com o Aleixo de Caminha é notável: “[...] com um arzinho 

ingênuo de menino obediente, os olhos muito claros, de um azul garço pontilhado, 

e os lábios grossos extremamente vermelhos” (CAMINHA, idem, p. 37). Este crime 

foi amplamente noticiado na imprensa brasileira, e os dois processos que dele 

resultaram geraram grande repercussão, dos quais saiu Marinho Cruz inocentado 

no primeiro, sob condição de ser internado em um hospital psiquiátrico, 

considerando o laudo liberado por uma equipe de alienistas portugueses, que o 

consideraram um  

 

degenerado hereditário e epiléptico larvado [latente] que sofria ataques 

epilépticos e crises impulsivas, o equivalente mental de ataques convulsivos. 

Argumentaram que tinha cometido o crime durante um desses ataques, os 

quais, sendo irresistíveis e inconscientes, renderam-lhe absolutamente 

irresponsável. (HOWES, 2007, p. 177).  

 

 Tal decisão teria causado grande insatisfação na sociedade portuguesa, 

segundo Howes, dado que se supôs que qualquer um poderia declarar insanidade a 

fim de ser inocentado de seus respectivos malfeitos, o que levou a um segundo 

processo meses depois, pelo qual Marinho acabou expulso das forças armadas e 

preso. Mais interessante, no entanto, é o fato de que o senso comum não parecia 

ver necessidade em recorrer às teorias científicas quando o motivo do crime 

parecia ser evidente; motivo este que, no caso de Marinho da Cruz, foi exposto no 

editorial de um jornal como “o ciúme que se apoderara completamente do espírito 

do assassino” (Diário Popular apud. HOWES, 2005, p. 177), dado que a motivação 
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do crime teria sido um romance que a vítima começara a nutrir com uma mulher, 

fato que aproxima ainda mais o citado caso do enredo da obra de Caminha. Embora 

Howes não identifique nenhuma prova concreta de que Caminha tenha conhecido os 

detalhes do caso, afirma ser segura a suposição de que tenha chegado a tomar 

conhecimento dele, e defende a possibilidade de ter sido uma forte influência sobre 

o romancista.  

 Como se pode ver, uma dos grandes desafios no estudo da obra caminhiana 

se encontra nas constantes tenções e ambiguidades presentes dentro da própria 

produção do autor, principalmente aquelas escolhas estéticas que levam Leonardo 

Mendes a falar em um “Naturalismo com aspas”, e nos impulsionam a questionar 

sobre as demais motivações de sua escrita, e sobre que chão social estas 

motivações se assentam. A relevância destas outras influências se constrói à 

medida em que percebemos que compreendê-las poderia abrir novos caminhos ao 

entendimento da dinâmica da vida social naquele fim de século, e a forma como os 

homens de letras se construíam e se inseriam neste contexto; no entanto, tais 

questões nos desviariam de nosso objetivo. Ainda assim, não se pode negar que a 

autoexposição da figura de Caminha carrega em si a representação construtiva de 

uma intencionalidade muito clara ao público: a Ciência e a Arte poderiam e deveriam 

andar juntas numa busca incansável pela verdade, para que assim os artistas e 

cientistas brasileiros pudessem levar o país aos novos e elevados patamares da 

civilização, e era ele, Adolfo, uma destas pessoas. Uma visão de si nada modesta, 

poderiam alguns questionar. Mas naquele momento, não havia mesmo modéstia no 

tom geral dos intelectuais brasileiros. Não esqueçamos que a ideia de progresso 

civilizatório estava em alta, e tal concepção levava fatalmente a uma divisão 

qualitativa entre o bom e o ruim, o civilizado e o bárbaro, de forma tal que ninguém 

queria estar do “lado errado”. Nesse sentido, sem dúvida, as ciências médicas 

daquele tempo tinham muito a dizer sobre o que significaria “estar do lado errado”.  

 

CAPÍTULO XVII: OS PEDERASTAS 

 

 O sexo e a sexualidade enquanto fenômenos sociais assumiram 

particularidades significativas na era moderna. Foi Michel Foucault quem identificou 
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esta ampliação da produção do s discursos sobre a sexualidade a partir do 

século XVIII, levando em conta as diversas formas pelas quais as instituições que 

sobremaneira atuavam no cotidiano e na vida privada – principalmente aquelas 

relacionadas à moralidade cristã e ao pensamento científico. Segundo o autor, este 

aumento na produção de discursos se deu como reflexo do exercício do poder por 

essas instituições, levando em conta que se notava principalmente dentro delas, e 

não em grupos marginalizados, excluídos ou dominados. Este fenômeno, portanto, 

teria dois efeitos: num primeiro momento, a atuação destas novas forças 

reguladoras da sexualidade, e num segundo, o surgimento de discursos periféricos 

que vertem no sentido de, se não esquivar-se, reinventar-se ou reorganizar-se, de 

forma que neste processo se constituíram novas identidades, espaços e sujeitos. 

Foucault chama a esse fenômeno de “vontade de saber”; termo sem dúvida 

bastante apropriado, se considerarmos que nessa proliferação dos discursos e 

espaços, haviam diversas possibilidades para pensar as novas formulações sociais, 

principalmente no que diz respeito à construção de um novo modelo de vida privada, 

com o advento da sociedade burguesa. (FOUCAULT, 1988). 

 Seguindo o que diz este intelectual, podemos perceber no Brasil do século 

XIX uma característica desse regime de poder: a quase indissociação entre o poder 

jurídico e as instituições geradoras do discurso. Se pensarmos a respeito, veremos 

que tal situação não é de forma alguma surpreendente, afinal, a atestação científica 

e, sobretudo a moral religiosa, já marteladas no imaginário, não poderiam fazer 

muito em se tratando de uma intervenção efetiva no cotidiano, de maneira que era 

preciso também que o poder coercitivo do estado intervisse. O código criminal do 

império do Brazil prescreve como crime, em seu artigo 279, “Offender 

evidentemente a moral publica, em papeis impressos, lithographados, ou gravados, 

ou em estampas, e pinturas, que se distribuirem por mais de quinze pessoas, e 

bem assim a respeito destas, que estejam expostas publicamente á venda” 

(BRAZIL, 1830).  

 Estas cláusulas não atingiram diretamente a Adolfo Caminha, num primeiro 

momento pelo fato de que um novo código penal havia sido promulgado em 1891, 

no qual não constava explicitamente nenhuma forma de proibição relacionada às 

ofensas aos bons costumes, num segundo momento, porém, precisamos nos 
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atentar a um lado mais pragmático da questão, para o qual chama atenção 

Alessandra El Far: o império pouco ou nada fazia em relação à reprodução deste 

tipo de material (EL FAR, 2007, p. 289). Ainda assim, a presença deste tipo de 

restrição no código criminal do império deixam pouca margem a dúvida quanto à 

real influência dos discursos censores e proibitivos dos comportamentos sexuais 

na organização social e no imaginário do país. Tendo isso em vista, é interessante 

perceber como, de forma geral, a moralidade imputada no meio social foi o principal 

agente coercitivo dos comportamentos sexuais, e que levou a comentários como 

os de Valentim Magalhães, anteriormente vistos. À despeito disto, não há nada que 

nos leve a crer que houvesse, apesar de tudo, grandes restrições morais na 

sociedade carioca quanto à leitura dos ditos “romances para homens”, ao menos, 

como nome sugere, entre o público masculino.  

 Está bem claro que Caminha não pretendia, de forma alguma, que seu livro 

fosse entendido como uma mera escrita erótica; signo este sob o qual a literatura 

propriamente pornográfica era intencionalmente produzida – e muito bem vendida, 

diga-se de passagem.  

Numa tentativa de defender-se das acusações que lhe faziam, Caminha 

publica na Nova Revista, periódico que editava no Rio de Janeiro, um artigo 

entitulado Um livro condemnado, no qual explica qual seria a “verdadeira” lógica que 

permeia a obra:  

 

Um marinheiro rudo, de origem escrava, sem educação, nem principio, num 
momenta fatal obedece as tendencias homossexuais do seu organismo e 
pratica uma torpe: é um degenerado nato, um irresponsavel pelas baixezas 
que comete ate assassinar o amigo, vitima de seus instintos. (CAMINHA apud. 
MENDES, idem, p. 32).  
 

 Ainda assim, o Bom Crioulo reserva uma característica em comum com as 

obras pornográficas: situando-se esta produção literária, como previa Foucault, 

ainda no momento do desvelamento dos diversos discursos sobre a sexualidade, 

uma consequência da imposição do discurso moral foi o surgimento também das 

narrativas em torno de sexualidades desviantes.  

 Amaro, porém, não é uma daquelas personagens citadas por El Far, que 

cometem seus atos sem medos ou consequências. Após o assassinato de Aleixo, 

Amaro é levado preso, enquanto o corpo do jovem sangra no chão, cercado pela 
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multidão curiosa. O ato violento de Amaro é uma representação clara daquilo que 

se tinha como lugar-comum no pensamento científico: uma associação entre a 

degeneração mental, as depravações sexuais e a criminalidade. É bastante 

significativo que Caminha faça coincidir os tais desvios comportamentais de Amaro 

com o início efetivo de sua paixão por Aleixo. Façamos uma tentativa de 

compreensão. 

 Um dos mais eminentes professores de direito criminal do Brasil neste 

período era Francisco Viveiros de Castro, famoso pela escrita, entre tantas outras 

obras, de um livro cujo objetivo era descortinar as diversas perversões sexuais de 

que se tinha notícia, analisando-as e destrinchando suas particularidades o título 

da obra é em si já bastante sugestivo: Attentados ao Pudor. Na Introdução à obra, 

Viveiros de Castro expressa claramente a relação que considera haver entre os 

desvios sexuais e a criminalidade: 

 

“O homem e a humanidade seriam felizes, realisariam o ideal sonhado pelo 

medico grego — mens sana in corpore sano — si estes instinctos 

funccionassem sempre de um modo normal. Mas infelizmente assim não 

acontece. Apresentam aberrações as mais extravagantes, que affectam não 

somente a vida, a honra e a liberdade de suas infelizes victimas, como 

também compromettem a segurança social.” (CASTRO, 1934, p. 5) 

 

 Viveiros de Castro tem um objetivo muito bem definido com seu livro. Ele é, 

além de uma contribuição teórica ao Brasil, sendo, segundo ele, a primeira 

“monographia sobre as aberrações do instincto sexual” (CASTRO, 1934, p. 5), uma 

denúncia da revoltante e frustrante situação em que se encontra o Brasil, entregue 

como estava à devassidão e à obscenidade. Sua inconformidade pode ser 

largamente sentida em diversos momentos: 

 

Qualquer observador superficial nota logo que o caracter brazileiro é 

propenso á sensualidade e ao amor. Creançolas de quatorze annos 

freqüentam francamente as casas das prostitutas. Os assumptos eróticos 

constituem a conversação predilecta de moços e velhos. Qualquer mulher 

que passa nas ruas ou embarca nos bonds tem logo convergidos sobre si 

olhares ardentes dos homens. Os theatros representam peças de uma 

immoralidade revoltante, as actrizes exhibem-se seminuas. Os jornaes 

publicam contos e anecdotas que tornam castas as historias de Boccacio. 

(CASTRO, 1934, p. 8).  

 



435 
 

 
 

 O livro divide-se em vinte capítulos, sendo dezoito dissertativos, com fins de 

tipificar as diversas perversões, e os dois últimos, chamados “Classificação e 

Etiologia do Mal” e “O Papel da Justiça”, tentam fornecer encaminhamentos para 

lidar com elas. Cada capítulo vai esmiuçando uma perversão específica, começando 

com os exhibicionistas, passa por algumas “perversões” que causariam 

estranhamento até os dias de hoje, como o amor azhoophilico e o sadismo, até 

chegar no capítulo de numero XVII, intitulado os pederastas. Diferenciando-se de 

todos os outros capítulos, a argumentação que se desenvolve em torno da 

pederastia – ou a prática de ato sexual entre dois homens – não segue tanto uma 

estrutura científica, mas uma retrospecção histórica de diversos casos famosos 

de pederastia. Viveiros de Castro ignora qualquer tipo de predileção pela ciência; 

inicia seu relato falando sobre relatos míticos: “Entre os Hebreus, a legislação de 

Moysés procurou pela severidade da punição extinguir completamente a 

propagação do vicio”, e sobre como “O culto de Baal, geral entre os Moabitas e 

Madianitas, não era outra cousa sinão a prostituição masculina posta sob a 

protecção da divindade” (CASTRO, op. cit., p. 211-212). Segue expondo as 

insanidades dos imperadores romanos, e dá eco à moralidade religiosa que lhe era 

contemporânea:  

 

A religião christã procurou combater energicamente o desenvolvimento da 

pederastia.  

São Paulo em sua primeira epistola aos Romanos estygmatisou em termos 

véhémentes o vicio, que elle denominou passiones ignonimae. E os filhos de 

Constantino editaram a pena de morte para os que se entregassem ao vicio 

contra a natureza.  

Mas nem o esforço da religião, nem a severidade das leis, conseguiram 

extinguir a pederastia. Durante a idade media pouco a pouco a inversão 

sexual foi se alastrando. 

 

 Na metade do texto volta a seguir o padrão que vinha estabelecendo nos 

capítulos anteriores, citando exemplos históricos documentados pela literatura 

médica, bem como estudos e livros que considera pertinentes. Viveiros de Castro 

era uma das mais respeitadas autoridades do país no assunto das perversões, fato 

que pode ser atestado principalmente pela numerosa quantidade de vezes em que 

este seu trabalho é citado, seja em tratados médicos e jurídicos da época, seja 

nas produções historiográficas subsequentes. O Attentados ao Pudor teve sua 
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primeira edição publicada alguns meses antes da primeira edição do Bom Crioulo. 

Ainda no capítulo XVII, Viveiros de Castro diz:  

 

Caminha, o promettedor romancista nacional, que firmou na Normalista seus 

dotes de observador e de psychologo, disse-me que está escrevendo um 

romance — Bom Crioulo — onde a inversão é largamente estudada a bordo 

de um navio de guerra. (CASTRO, 1934, p. 220).  

 

 Adolfo Caminha, então, comunicava-se com Viveiros de Castro – embora seja 

impossível dizer com que frequência –, chegando a lhe informar sobre a futura 

publicação do Bom Crioulo. Seguramente, Caminha compartilhava de muitas das 

visões de Viveiros de Castro, embora não seja possível estabelecer nenhuma 

relação mais profunda entre eles, ou até que ponto Caminha concordava com os 

enunciados do jurista, mas é seguro afirmar que Adolfo Caminha nutria, em grande 

parte, do mesmo aborrecimento mostrado por Viveiros de Castro na introdução do 

livro deste último.  

 Aquela frustração demonstrada por Viveiros de Castro quanto às 

depravações de seu país e compartilhada por Caminha foi diagnosticada por 

Margareth Rago, ao tentar compreender, em parte o imaginário daquele fim de 

século:  

 

A nação, portanto, é um desejo sempre frustrado, [...] pois a sociedade que 

visa embranquecer a raça, higienizar as condutas e impor a 

heterossexualidade como norma é a mesma que coloca os homens em 

relações de homossociabilidade, na escola, no exército, nos quartéis, 

destinando-lhes o espaço público, enquanto confina as mulheres no privado 

e descarta os desviantes como anormais. (RAGO, 2013, p. 8).  

 

 Levando em conta a fala da historiadora, podemos em grande parte 

compreender o Bom Crioulo como a exposição da frustração e desilusão de seu 

autor com as depravações de seu país, ao mesmo tempo em que, envolto pelos 

pensamentos estéticos e filosóficos de seu tempo, anseia ainda por uma República 

que permita o fim dos traços da monarquia recém deposta; e, lembrando das 

considerações de Foucault, podemos perceber Amaro e Aleixo, mais do que 

representações simplórias do que se entendia como patologias sociais, que em si 

já carrega a carga da produção de um discurso dominador, como a expectativa pelo 
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entendimento e compreensão de novas situações, abertura que, apesar de tudo, 

percebemos que Caminha nutria.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho intitulado “O Rádio, o MEB, práticas educativas em saúde 

e novas sensibilidades na construção de uma consciência sanitária: Caicó, RN, 

(1970-1980)”, possibilitou um caminho importante no que diz respeito a busca por 

elementos diversificados dentro do campo educativo. Seu enfoque, portanto, é na 

educação relacionada à conscientização popular por meio do Rádio como veículo de 

educação. Nas pesquisas realizadas em vinte e duas caixas com documentação do 

MEB vinculadas a Rádio Rural de Caicó sob custódia do LABORDOC, constatou-se 

que a tentativa de construção de uma conscientização através das escolas 

radiofônicas, obteve resultados para as populações do meio rural das regiões em 

que o índice de analfabetismo e carência social eram maiores. Além disso, o trabalho 

com o conceito de conscientização, seja na acepção sociológica, de tomada de 

consciência, ou da acepção psicológica, ato de trazer algo ao consciente, nos põem 

em contato com a proposta das programações da Rádio Rural de Caicó, que era de 

buscar construir um exercício de conscientização/educação pela abordagem de 

temas como cuidados pessoais e coletivos, norte dessa pesquisa, e que são visíveis 

nas listas do roteiro “Aprenda em sua Casa” com os seguintes temas: combate às 

pragas; saúde e alimentação; doenças provocadas pelo leite mal cuidado; higiene do 

corpo e da alimentação, dentre outros que foram ao ar entre os anos de 1976 a 

1978. 

Ao longo do diálogo com a documentação, percebeu-se que as programações 

da Rádio se mostraram preocupadas em mostrar a esta determinada localidade 

(Caicó) os fatores sociais a que estas pessoas estavam imersas, o porquê – que 
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transcende um breve ensinamento sobre coletividade e sociedade de classes – e as 

possibilidades de transgredir essa desigualdade que as atingia/ a sociedade. Nas 

programações que seguiam o período de atuação do MEB nota-se a difusão da 

tentativa de despertar a consciência social através desse veículo comunicativo. 

Apontava constantemente, nos programas de Rádio, que a maioria das doenças 

que ameaçavam a saúde eram resultado do modelo de sociedade em que se vivia, 

de desigualdades entre ricos e pobres, em que uns possuíam o poder econômico e 

político e outros produziam a riqueza com seu trabalho, mas não tinham direito de 

usufruir das riquezas produzidas e isso se refletia nos modos de vida dessa 

sociedade. Dessa forma, notamos que no trecho do programa abaixo: 

 

A maioria das doenças que ameaçam a nossa saúde nos dias de hoje, 
é resultado do modelo de sociedade em que vivemos. Isto porque a 
sociedade atual é uma sociedade capitalista, uma sociedade dividida 
entre ricos e pobres; em poderosos e fracos. Nesta sociedade se 
pensa somente em lucrar; em tirar proveito, em concorrer e ter mais 
(...). E assim, nessa sociedade capitalista em que vivemos, os 
trabalhadores passam a vida produzindo enormes riquezas, e 
recebendo baixos salários. Se falta terra para o trabalhador plantar 
e dela tirar o seu alimento e de sua família. E se falta também um 
salário justo, vai faltar alimentação vêm os aperreios da vida e a 
FOME. E da fome nascem as doenças.297 
 

Este, portanto, seria o primeiro ponto para os telespectadores do programa 

entenderem as desigualdades na sociedade, a programação aponta uma oposição 

entre ricos e pobres, e que o viés capitalista é de exploração do trabalhador que 

produz riqueza, entretanto, não pode usufruí-la. Então, percebe-se que a 

construção dessa noção de consciência começava sobretudo pelo seu lugar no 

mundo e depois disso, viriam as derivações de baixos salários, fome e doenças. 

Então, a pesquisa objetiva analisar as práticas educativas em saúde dentro da 

programação do MEB nas décadas de 1970 e 1980 que trazem conteúdos sobre 

higiene corporal, ambiental, mental e alimentar, sensibilidades para lidar com a 

saúde sanitária de seus espaços, prevenções de doenças e dicas de remédios 

caseiros, dentre outros. Esta análise se baseia no grande número de pessoas que 

puderam ser atingidas através das práticas pedagógicas na educação popular por 

meio do Rádio que dá um salto qualitativo a partir da década de 1950 no Brasil. 

                                                           
297 Saúde Popular: A doença como resultado de uma estrutura social injusta. Ao ar em 15/07/1987. 
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Tendo em vista que as pesquisas que mesclam saúde e educação no campo 

historiográfico são escassas, porém significativas, esta pesquisa busca caminhar 

neste sentido para contribuir também na investigação sobre a educação através 

do Rádio no Brasil.  

 

O MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE E A RÁDIO RURAL 

 

O Movimento de Educação de Base surge em 1961 com o objetivo de dar 

continuidade às ideias da educação não formal que vinham sendo estruturadas 

desde a década de 1950 no Brasil. A partir da aliança entre o Governo de Jânio 

Quadros e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) foi possível 

incorporar no projeto escolas radiofônicas de todo o país para desenvolver a 

educação popular, especialmente nas regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

Essa educação popular por meio do MEB viabilizou que milhares de pessoas 

tivessem acesso a uma educação a distância, que não estava limitada à sala de 

aula e que trouxesse consigo elementos da saúde, práticas de convivência social e 

aperfeiçoamento de seus trabalhos, alfabetização e noções de agricultura, dentre 

outros. Tudo isso graças ao posicionamento do MEB que toma como base a ideia 

de que: 

 

a educação ‘deveria ser considerada como comunicação a serviço da 
transformação do mundo’. Esta transformação, no Brasil, era 
necessária e urgente, e, por isso mesmo, a educação deveria ser 
também um processo de conscientização que tornasse possível a 
transformação das mentalidades e das estruturas.298  
 

Importante e necessária a reflexão acima do Moacyr de Góes, quando 

menciona o papel da educação como transformadora do mundo, em uma intervenção 

das mentalidades e estruturas. Além disso, os próprios documentos do MEB 

mostravam a todo momento que os objetivos estavam abraçados numa política de 

conscientização; “Conscientização, a mudança de atitudes e a instrumentação das 

                                                           
298 DE GÓES, Moacyr. De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler (1961-64): uma escola 
democrática. O Movimento de Educação de Base (MEB). In: ______. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1980. V.3 
p. 43. 
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comunidades” eram eles. Exemplos desta construção de consciência nas décadas 

de 1970 e 1980: 

 

Sem saúde não podemos produzir nada. Tanto somos incapazes de 
fazer os nossos trabalhos, o serviço braçal, como somos incapazes 
de pensar direito. Uma pessoa que se alimenta mal, geralmente é 
doente. A boa alimentação sustenta o organismo. A fraca 
alimentação provoca desnutrição. Pouca resistência, desânimo, 
fraqueza no corpo. A desnutrição é uma grande doença existente no 
nosso meio. E se espalha por toda a região, por todo o Nordeste. E 
tem mais, a desnutrição é o fator responsável pelo grande número de 
vítimas. 299 Hoje, dando continuidade às discussões que a gente vem 
travando nestes primeiros programas de saúde popular de 87, vamos 
aprofundar ainda mais a questão da saúde relacionada com a 
educação no Brasil. Na nossa conversa de sexta-feira da semana 
passada, nós já descobrimos que tanto a saúde como a educação de 
um país depende também do jeito como a sociedade desse país está 
organizada. Se a sociedade está organizada de forma igualitária, 
todos terão uma boa saúde e uma boa educação. Se a sociedade de 
tal país é (...) dividida em privilegiados e desfavorecidos, a saúde assim 
como a educação desse país estão deformadas e servindo apenas aos 
privilegiados.300 
 

A reflexão acima mostra o poder da tomada de consciência sobre uma boa 

saúde, uma boa nutrição se reflete na produção, no trabalho do dia a dia e o quanto 

a estrutura de organização da sociedade se reflete nessas questões. Mais uma vez 

a programação, leva tempo para construir a ideia de classes, ou o que poderíamos 

de chamar de conscientização de seu lugar social no mundo. 

Criada quase que paralelamente ao projeto do MEB, a Rádio Rural surge em 

1963 já incorporando o projeto daquele em suas programações, que ao mesmo 

tempo em que é associada à Diocese de Caicó301, numa espécie de socialização e 

evangelização, buscou fomentar a cidadania e a educação a partir do programa de 

alfabetização. É importante destacar que o rádio enquanto veículo comunicador 

surge na década de 1920, mostrou-se ser o meio de comunicação em massa que 

mais adentrou no cotidiano popular no século XX, mais até que a TV porque o rádio 

                                                           
299 Curso de Educação Sanitária. Assunto – Causas e consequências das doenças; ao ar em 
24/06/1976. 
300 Extraído do programa Caminho da Libertação que foi ao ar em 30/01/1987. Assunto: Saúde 
Popular: “Saúde X Educação”. 
301Circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil. Foi erigida canonicamente em 25 de 
novembro de 1939, pelo Papa Pio XII, desmembrada da Diocese de Natal, hoje arquidiocese. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circunscri%C3%A7%C3%B5es_eclesi%C3%A1sticas_cat%C3%B3licas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erec%C3%A7%C3%A3o_can%C3%B3nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquidiocese_de_Natal
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conseguia chegar nos acontecimentos e informações rapidamente e também a 

acessibilidade a um rádio, principalmente no meio rural, era maior. Neste sentindo, 

vê-se na oportunidade de difundir a educação à distância para aqueles que não 

tinham acesso às condições básicas de educação.  

A educação a distância foi minimamente estruturada para atender às 

necessidades dos ouvintes de acordo com suas condições de vida, atendendo num 

primeiro momento, a alfabetização dessas pessoas a partir da consulta aos livros 

didáticos. Assim, a radiodifusão educativa, segundo Fábio Prado Pimentel, foi 

utilizada das seguintes formas: 

 

Cursos de extensão rural, que levam para as populações camponesas 
novas técnicas agrícolas, informações sobre a criação de animais e 
outros assuntos de interesse direto par as pessoas atingidas. A 
educação popular, voltada principalmente para as populações de 
áreas mais pobres, com o objetivo de levar um mínimo de 
conhecimento às pessoas, podendo ser utilizada para transmitir 
ensinamentos sobre saúde, política, organização dos grupos e até 
mesmo capacitação profissional.; Cursos de extensão escolar sobre 
cultura geral ou temas de interesse dos alunos, como música, ates 
plásticas e literatura.302 
 

O MEB que tinha como objetivo promover esse tipo de educação juntamente 

com a Rádio Rural, conseguiu abarcar todas as três propostas que a radiodifusão 

promoveu, mas que, também, possibilitou o caminho para aprender operações 

matemáticas, conhecer técnicas de trabalho em grupo e ter condições de escrever 

e ler estabelecendo limites de acordo com as peculiaridades de cada região 

alcançada.  

 

DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE 

 

Ao longo da trajetória da política de saúde no Brasil, as práticas educativas 

em saúde foram sendo moldadas, sobretudo por uma dinâmica de constituição de 

um trabalho de coletividade envolvendo diversos atores sociais: a Igreja, o Estado 

e comunidades rurais. Além disso, essas práticas circulam em diversos espaços e 

atingem nossa cotidianidade. A programação da Rádio Rural naquele momento 

                                                           
302 PIMENTEL, Fábio Prado. O rádio educativo no Brasil: uma visão histórica. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Soarmec Editora, 1999. p. 19. 
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possibilitou uma compreensão de que o projeto de construção de uma consciência 

sanitária, passava, sobretudo pela programação diária/cotidiana da Rádio Rural, a 

exemplo do “Aprenda em sua casa” MEB/ Caicó, assunto Higiene e saúde de 1 de 

setembro de 1973.  Dessa forma: 

 

As práticas educativas em saúde foram influenciadas ao longo da 
trajetória da Política de Saúde no Brasil, tanto de modelos educativo-
assistenciais cunhados numa postura biologicista quanto em modelos 
baseados numa visão humanística e ampla da saúde, levando-se em 
consideração os determinantes sociais. Estes modelos se aportam 
em conceitos distintos de saúde e educação que foram sendo 
modificados, muitas vezes não sucumbindo o outro totalmente, ao 
longo do tempo.303  

 
A educação não-formal é construída a partir dos pressupostos de 

ensinamentos e compartilhamento de informações de forma coletivizada na 

construção de uma emancipação social que busca, de forma didática, a cidadania 

compartilhada a partir das lutas cotidianas da sociedade. Nesse sentido, a 

educação popular em saúde transcrevia inúmeras formas de sociabilização 

pedagógica a fim de promover a conscientização social. Os processos por meio 

dessa educação na busca por construção de novas sensibilidades para cuidados 

com a saúde e, sobretudo o corpo são repassadas por meio do MEB através das 

aulas dentro do programa como já visto, e quantificados de acordo com a realidade 

do lugar. Portanto, a postura biologicista aventado na citação anterior, aponta a 

importância do trabalho com o viés de conhecimento biológico. A exemplo:  

 

O leite é um alimento muito forte e nutritivo. É um alimento que nós 
podemos considerar completo porque tem todas as substâncias que 
o nosso corpo precisa. Porém a gente deve ter muito cuidado com a 
higiene do leite, muitas pessoas costumam beber o leite cru, 
precisamos ter cuidado, saber se a gente pode pegar muitas 
doenças, como: aftosa, desinteria, brucelose e outros. Tomando leite 
cru é fácil de pegar essas doenças, o mais aconselhável é tomar o 

                                                           
303 GUEDES, Heloisa Helena da Silva; GUEDES, Ronaldo Franco; GUEDES, Raquel Franco. Conteúdos 
formadores da prática educativa em saúde no Brasil: o papel da Educação em Saúde e da Educação 
popular. In: Convibra saúde - Congresso virtual Brasileiro de Educação, gestão e promoção da saúde, 
1, 2012. p. 01. 
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leite fervido, mas bem fervido, não é só deixar subir e a gente tirar 
do fogo, deixe ferver um pouco. 304 
 

A importante abordagem sobre o leite cru, traz para as pessoas do campo 

que se alimentam cotidianamente do alimento in natura, que à prática da fervura 

“mata” as bactérias e assim, favorece o desaparecimento das mesmas que podem 

provocar doenças como aftosa, brucelose. A febre aftosa é causada por vírus e 

pode ser repassada ao homem por meio dos fluídos, como: saliva, leite e fezes de 

animais de cascos fendidos. Já a brucelose é uma zoonose causada por bactérias, 

sua forma de transmissão dava-se por consumo de carne bovina contaminada e 

leite não pasteurizado. Observa-se que a abordagem do meio cotidiano em 

linguagem simples, nos programas, favorecia a construção de o que denominamos 

de consciência sanitária. 

Em “Higiene do corpo e da alimentação” 305, a documentação tratava da forma 

como se deveria conservar a saúde por meio da higiene para usufruo de uso pessoal 

e coletivo em todos os âmbitos de convivência e de formas de convivência. Seriam 

esses lugares o próprio corpo, o vestuário, a casa e os ambientes comunitários. 

Atentando, dessa forma para o que a falta de higiene causava, a morte. Trabalhava-

se também, dessa forma, o cuidado de si. 

As práticas educativas em saúde amplas surgiram com o pensamento de que 

há uma capacitação do sujeito e dos grupos para o enfrentamento dos seus 

problemas, e, portanto, começava a surgir dentro delas uma instrução ao indivíduo 

que atentasse para a compreensão da sua situação e condição de vida. Mostrar 

aos ouvintes do Rádio as consequências da falta do que se entendia por higiene e 

de se salvaguardar diante do ambiente que viviam, alertava-os para a ideia de 

promover o autodidatismo do telespectador e também a coletivização da saúde, 

uma vez que a educação pelo Rádio estava se estruturando nas práticas mais 

amplas em saúde que se formularam no Brasil a partir da década de 1970, cujo 

objetivo era promover uma educação emancipadora e democrática no sentindo de 

expandi-la. Portanto: 

                                                           
304 Programa: Aprenda em sua casa. Curso de Educação Sanitária. Assunto: Higiene da água e do 
leite. Ao ar em 13/07/1976.  
305 Programa: Aprenda em sua casa. Curso de Educação Sanitária – Higiene do corpo e da 
alimentação. 06/07/1976. Setor de Escolarização. 
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Ao desejar uma educação popular que se diga libertária, capaz de 
emancipar, há que se ter em mente que a educação formal não é 
capaz sozinha de propiciar os elementos para a libertação. Isso só 
será possível quando, baseados em preceitos freirianos, houver o 
envolvimento fraterno entre os homens através do diálogo franco e 
aberto, capaz de suscitar o debate. 306 

 
Segue em exemplo, o programa sobre queimaduras que incita os ouvintes a 

compartilharem as informações adquiridas: 

 

Em Educação Sanitária, você adquire novos conhecimentos sobre a 
Higiene e a Saúde. E não fique só com você. Leve aos seus vizinhos, 
transmita aos seus amigos o que você aprendeu. Conservar a saúde 
depende muito de você, de cada um de nós. Ter higiene com o corpo, 
com a roupa, com a casa não é difícil. Lembre-se que a falta de saúde 
já matou muita gente. A falta de higiene é porta aberta para a doença. 
Se não houver muita higiene estaremos sujeitos a pegar qualquer tipo 
de doença. É justamente por isso que estamos levando todas as 3as 
e 5as feiras o curso de Educação Sanitária, que muito lhe ajudará. 
Tudo isso através de Aprenda em Sua Casa. 307 
 

Em prática, se buscava construir nos sujeitos a consciência de seus lugares 

sociais, as ideias de compartilhamento do saber, o trabalho com o conceito de 

higiene, a noção de que cada um era responsável pela saúde, e que o exercício 

coletivo de conscientização produziria um ambiente mais salubre para se viver. Toda 

essa movimentação produzida pelos cursos ofertados à época pela Rádio Rural e 

seus programas sobre Educação sanitária. 

 

DAS SENSIBILIDADES COM O CORPO 

 

As práticas sensíveis de lidar com a história do corpo são unânimes quando 

relacionadas com a tentativa de entender com qual corpo se está lidando porque 

assim, todas as tarefas se responsabilizam para buscar compreender aquele 

suporte que é material. A sensibilidade, neste sentido, é trazida à tona quando a 

escrita da história busca analisar os sentidos, a percepção e o espaço construído. 

                                                           
306GUEDES, Heloisa Helena da Silva. GUEDES, Ronaldo Franco. GUEDES, Raquel Franco. Conteúdos 
formadores da prática educativa em saúde no Brasil: o papel da Educação em Saúde e da Educação 
popular. In: Convibra saúde - Congresso virtual Brasileiro de Educação, gestão e promoção da saúde, 
1, 2012. 
307 Programa: Aprenda em sua casa. Assunto: Queimaduras. Ao ar em 27/07/1976. 
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Esses elementos estão inseridos nas práticas do MEB quando o corpo surge como 

componente do resultado a ser alcançado, uma vez que a sensibilidade se expressa 

nos atos, ritos e, por consequência, cotidianidade. No entanto, a análise do corpo 

pode ser entendida de duas formas: a partir da mente e a partir da sua 

materialidade. A partir desta segunda vertente é que as programações voltadas 

para o cuidado de si, se inclinam, mesmo que a sensibilidade mental também esteja 

presente por meio do processo de conscientização. Assim: 

 

Loc: companheiro, o problema da alimentação hoje é preocupante. 
Como sabemos, toda a nossa saúde, toda a nossa vida, depende da 
alimentação que temos. Se comemos mal, a nossa saúde corre sérios 
riscos. Se comemos bem, teremos uma saúde de ferro e 
adoeceremos poucas vezes. Porém pelo que se percebe, o Brasil é 
um país onde o povo trabalhador se alimenta muito mal. Por isso 
mesmo é um povo doente. (...) Com o salário que o trabalhador ganha 
hoje no Brasil não dá para comprar uma feira de alimentos ricos em 
proteínas e vitaminas. E dessa forma começa o ataque das doenças 
aos organismos fracos dos brasileiros mal alimentados. Por isso que 
dizemos que a fome é o fruto das injustiças sociais (...). 308 

 
 Todavia, a materialidade se projeta nas demais fases das programações 

quando se trata de cuidados com a saúde porque mesmo que os processos de 

tentativa de sensibilizar por meio do cognitivo sejam consolidados, a saúde corporal 

ainda está em maior evidência. Esse pressuposto do exemplo acima no programa 

sobre a relação da fome e o êxodo rural está enquadrado na perspectiva marxista 

do materialismo dialético em que o corpo é objeto da “forçação” da venda de uma 

força de trabalho para suprir a necessidade de alguém que detém os meios de 

produção, e que, ao mesmo tempo não exerce essa mesma força que o empregador 

e, por consequência disso, este acaba adoecendo o corpo – físico e mentalmente - 

devido às suas condições de vida precária. Uma saúde frágil, uma alimentação 

irregular, favorece o aparecimento de doenças e por conseguinte, uma debilitação 

corporal. 

O trabalho que o MEB desenvolve não só em Caicó por meio da Rádio Rural, 

mas também nos demais rádios do Brasil em que a programação ficou ativa até os 

                                                           
308 Programa: Caminho de Libertação. Assunto: Saúde Popular – Relação FOME X ÊXODO RURAL. 
Ao ar em 31/07/1987. 
 



447 
 

 
 

anos 1980, possibilitou que as práticas sensíveis se manifestassem de diferentes 

formas quase sempre na mesma programação. Quando se trata de temas como o 

problema da fome no Brasil, desnutrição, as questões desiguais dentro da 

sociedade que geravam estas objeções, mas também problemas causados por uso 

inadequado de agrotóxicos, em todos eles o corpo atuava como sujeito da mesma 

forma que atuava quando se fala em “verminoses”: 

 

(...) As pessoas que têm solitária, apresentam perturbações no 

estômago e no intestino, principalmente diarreia e dor, sentem as 

mesmas sensações das pessoas que estão com fome. Vejamos o que 

acontece quando somos acometidos de solitária: o peso diminui, e as 

crianças sentem falta de apetite, má digestão, enjoo, vômitos e 

algumas vezes os doentes ficam nervosos e ficam alérgicos a 

determinados alimentos. 309 

 

A reflexão acima, expõe de maneira clara que essa conscientização visa 

também o corpo, afinal, a sua materialidade é que absorve os vermes como a 

solitária, referenciada acima, reflete diarreias e dores. Isso quer dizer, que o corpo 

como objeto histórico também sobre mudanças com os processos de 

conscientização sanitárias e incorporação de novas práticas de saúde. 

Que permite ao corpo a tarefa de sujeito da ação: quando se é a pauta a 

ser analisada, quando é o objeto a ser tratado, mas também quando exerce a 

função de ser aquele responsável por essas ações provenientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inteirando-se de que os resultados obtidos ainda são parciais, a 

conscientização da saúde sanitária e de uma consciência corpórea, por meio da 

Rádio Rural com os programas “Aprenda em sua casa” e “Caminho de Libertação”, 

permite-nos analisar como as novas práticas do sensível eram incorporadas pela 

população rural na cidade de Caicó, por meio das discussões diárias de temas que 

estavam em seu cotidiano. As transformações dos hábitos em saúde mostram que 

a partir das práticas educativas, o corpo é espaço de inscrição histórica, é arquivo, 

                                                           
309 Programa Aprenda Em Sua Casa. Curso: Educação Sanitária. Assunto: Verminose. Ao ar em 
15/07/1976. 
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pois há mudanças e atenção para os novos hábitos por meio das sensibilidades 

adquiridas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, no Brasil, observa-se um momento singular no campo do 

conhecimento. Análises teóricas, debates e pesquisas sobre a diversidade 

epistemológica do mundo em movimento encontram maior espaço nas ciências 

humanas e sociais. Essa possibilidade conduz estudantes de todo país a 

vivenciarem momentos ímpares de compreensão de como se configuram os 

sujeitos, suas ações, o espaço, a escola e a práxis da aprendizagem. 

Considerando a multiplicidade desses espaços sociais dos quais são parte, 

os estudantes da zona rural defrontam-se com diversas práticas discursivas. 

Porém, é necessário salientar que a escola é uma instituição social legítima, um 

espaço essencial na produção e reprodução da cultura e das relações sociais. 

Nesse sentido, o objetivo desse texto é discutir teoricamente as facetas 

identitárias, presentes no ambiente escolar e que levam a constituir a categoria 

de rurbanos. 

Evidentemente essa relação entre o rural e o urbano segue a diretriz dos 

temas de alta complexidade, principalmente quando se refere ao âmbito brasileiro. 

A rurbanidade expressa a coexistência do rural e do urbano, em cada um dos 

espaços, e não isoladamente. Ou seja, as características dos dois espaços são 

demostradas de forma conjunta e agregada, sinalizando ao mesmo tempo uma 
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dicotomia e uma interação. Na perspectiva de Cimadevilla y Carniglia (2009) a 

rurbanidade se apresenta 

 

Desde essa perpectiva, postular la interpenetración de contrarios em la 
dicotomia urbano-rural, supone simplesmente afirmar que la predominancia 
de um polo sobre el outro no inhibe el processo contrario. Por esa razón, 
reconocidos los procesos de penetración de lo urbano sobre lo rural, inclusos 
como hegemónicos, también se requiere observar sus procesos opuestos. 
O lo que puede designar-se como ruralização de lo urbano y su sínteses 
rurbana (CIMADEVILA Y CARNIGLIA, 2009, p. 16). 
 

Nesse contexto a escola urbana passa a estabelecer uma relação de 

sentidos e significados capazes de influenciar na formação de parte da identidade 

dos alunos e alunas da zona rural. Portanto, a escola torna-se um ambiente ideal, 

no qual os sujeitos aprendem a se representar e a representar os outros no mundo 

social através de um movimento recíproco de saberes dentro e fora dela. 

A percepção de que a sociedade é permeada por oposições de classe, tanto 

no meio rural quanto no urbano, com interesses muitas vezes divergentes, 

demonstra a necessidade de se fomentarem estudos que indiquem como a escola 

agiu e age na realidade diante do desafio da diversidade de culturas. Isso tem um 

valor essencial nesse momento histórico, visto que, percebe-se como Enguita 

(1995), que a escola não é apenas um espaço a mais, onde se reproduzem os 

prejuízos e as tensões étnicas. Nesse sentido, ela é um espaço essencial na 

produção e reprodução da cultura e das relações sociais. 

Na educação há uma abertura gradual para os temas identidade e 

rurbanidade, o que se dá num cenário de expansão da perspectiva de diálogo com 

outras áreas da ciência. Arroyo (1996, p. 7) afirma que esse olhar implica em ter 

maior percepção das relações entre educação, cultura e sociedade.   

Embora a escola seja um espaço de relações interculturais muito amplas e 

que se abre para todos aqueles que, por muito tempo, foram esquecidos, ainda se 

nota na educação nacional que a finalidade da inclusão social está muito longe das 

práticas pedagógicas cotidianas, visto que muitas instituições de ensino defendem 

a ideia da uniformização. Essa reflexão corrobora com Dutra e Griboski (2006), 

quando expõe que 
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[...] os indicadores de exclusão na escola nos mostram que os sistemas de 
ensino conhecem pouco sobre as desigualdades e suas consequências 
sociais, não considerando, muitas vezes, as situações de vulnerabilidade 
vivenciadas pelos alunos e a necessária adequação do contexto escolar de 
forma que as desvantagens não se traduzam em uma baixa expectativa em 
relação ao seu processo educacional e se revertam em políticas de 
superação das dificuldades (DUTRA & GRIBOSKI, 2006). 
 

Sem dúvida a compreensão da herança múltipla das tradições culturais, 

reafirmando-as, é passo inicial para uma atitude de desafio que busca compreender 

como essas diferenciações foram sendo concebidas historicamente e que 

significações geraram na conjuntura de processos educacionais. Optar pela 

rurbanidade como uma das categorias em educação significa entender que o 

sentimento de pertença, como elemento concreto e singular da cultura, tem uma 

proporção engendradora das competências específicas de grupos na totalidade do 

processo histórico. 

A escolha de rurbanos como uma categoria de análise em educação não 

exclui, não se opõe e tampouco substitui as categorias já existentes. A intenção é 

ampliar o foco de análise, com competência para identificar aspectos das ações e 

relações humanas a partir das vivências cotidianas. Representa um progresso no 

esforço metodológico de compreender de que maneira o processo educacional e 

escolar tem avançado na questão da diferenciação cultural. 

Corroborando com Giroux (1995) afirma-se que a educação é um campo de 

luta e de contestação constantes, pois se forma, por um lado, na convergência 

entre a reprodução social e cultural, e por outro, nas rupturas através de práticas 

alternativas, resistentes e desestabilizadoras. Contudo, a escola, como instituição 

efetivamente envolvida em meios de regulação social e moral, geralmente tende a 

noções fixas de identidade.  

Essa correlação com o outro é fundamentada na adaptação ao outro e não 

num movimento de alteridade e de composição de identidades. Dessa forma, a 

identidade dos alunos vindos da zona rural para a escola urbana é concebida com 

base na impossibilidade de plenitude, numa dinâmica de fluidez dos discursos no 

espaço escolar. O discurso passa a ser percebido como uma prática social, pela 

qual nos posicionamos e somos posicionados. Numa perspectiva foucaultiana o 

discurso é “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação discursiva; ele é constituído de um número limitado de enunciados, para 
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os quais podemos definir um conjunto de condições de existência [...]” (FOUCAULT, 

2014, p. 143). 

Isso revela que as práticas discursivas da escola buscam dispor 

características ímpares, idênticas, marcadas pela continuidade, pela reprodução 

das mesmices. Essas práticas influenciam o processo de aprendizagem, nesse 

espaço, ao mesmo tempo em que se confrontam identidades sociais marcadas 

pelas singularidades da cultura, da história e da própria escola enquanto 

instituição. 

Nesse texto buscou-se uma referência epistemológica que, na concepção 

de Arroyo: 

[...] reflita ao mesmo tempo a complexa diversidade de identidades, grupos, 
etnias, gênero, diversidade demarcada não apenas por relações de perda, de 
exclusão, de preconceito e discriminação, mas demarcada por processos 
ricos de afirmação de identidades, valores, vivências, cultura (ARROYO, 
1996, p. 07). 
 

Assim, os sujeitos do processo escolar produzem sua identidade a partir de 

condições dadas, numa complexa rede de interações onde o rural e o urbano 

interferem na construção dos significados. 

 

IDENTIDADE E RURBANIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A perspectiva urbanocêntrica310 concebe a zona rural como um lugar de 

atraso, tanto social quanto tecnológico, um meio onde predominam as atividades 

agropecuárias, pautadas no tradicionalismo. Essa visão concentra as políticas 

públicas educacionais brasileiras nas zonas urbanas, baseando-se na teoria de que 

a educação deva voltar-se para o desenvolvimento urbano-industrial suprindo as 

demandas das classes dominantes. 

Apesar da centralização educacional urbana, o avanço tecnológico e a 

evolução midiática têm contribuído significativamente para o crescente aumento de 

escolaridade entre os moradores da zona rural. Canclini (2003) evidencia que essa 

mudança no modo de vida do trabalhador da zona rural é qualificada como 

                                                           
310 O termo urbanocêntrico é aqui utilizado para se referir a uma visão de educação na qual o modelo 
didático-pedagógico utilizado nas escolas da cidade é transferido para as escolas localizadas nas 
zonas classificadas como rurais, sem que sejam consideradas as reais necessidades das populações 
identificadas com o campo (BRASIL, 2004). 
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reconversão, ou seja, a busca por reconverter capitais simbólicos e econômicos 

para atender as necessidades contemporâneas de produção e mercado. 

Essa hibridação incentiva os pais da zona rural a almejarem que seus filhos 

possuam mais anos de escolaridade para que possam ser absorvidos pelo mercado 

de trabalho em ascensão e melhorarem suas condições socioeconômicas ou, 

simplesmente, permanecerem no meio rural, mas dotados de conhecimento e 

técnica. Esse desejo é influenciado, também, pelo acesso aos bens de consumo, 

pelo encurtamento das distâncias entre a zona rural e a urbana e, pela notória 

desvalorização do trabalho agropecuário em função da mecanização. O fenômeno da 

hibridação é resultante, ainda, dos “processos socioculturais nos quais estruturas 

ou práticas discretas, que existem de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2003, p. 19). 

Alguns pesquisadores da pós-modernidade expõem suas teorias no contexto 

de um momento histórico permeado por uma multiplicidade de conceitos e 

definições sobre a realidade. Moreira (2005) indica que na pós-modernidade o 

relativismo científico afasta o princípio do sentido de realidade da Ciência e da razão, 

sujeitando-o a dúvidas. Inclui-se nessa conjuntura de confluência e inacabamento 

uma definição de cultura. Compreende-se, desse modo, que a “cultura é o terreno 

em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social, é aquilo 

pelo qual se luta e não aquilo que recebemos” (MOREIRA & SILVA, 1994, p. 27), ou 

seja, “toda cultura é um processo permanente de construção, desconstrução e 

reconstrução” (CUCHE, 2002, p. 137). 

Torna-se, então, indispensável a percepção da identidade como um processo 

e não como um dado definido pelo domicílio. A identidade constrói-se nas práticas 

sócias, num processo dinâmico e relacional, que se harmoniza na diversidade 

cultural. Bhabha (1998) entende a diversidade cultural como um objeto do 

conhecimento empírico, considerando proposições e costumes como elementos 

preestabelecidos. A diversidade constitui uma retórica radical da fragmentação de 

culturas totalizadas, fundamentas na fantasia da memória mítica de uma identidade 

coletiva única. Hall (2003) refere-se a um movimento de “tradução cultural” que 

nunca se conclui, o qual ele denomina de “hibridismo”, e citando Bhabha (1997), 

completa que não se trata unicamente de apropriação ou adaptação, mas de um 
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processo por meio do qual se demanda das culturas uma análise de seus sistemas 

de referência, normas e valores, pelo afastamento de suas regras habituais ou 

inerentes de modificação. 

De acordo com Moreira (2005) a polaridade entre o rural e o urbano ainda 

está muito presente. Essa dicotomia reforça os estigmas ao meio rural, muito 

embora, essa diferenciação antagônica que situa o rural como sinônimo de 

“atrasado” e o urbano como “moderno”, “desenvolvido” esteja cada vez mais 

escassa. Os contrastes entre o espaço rural e o urbano vêm cedendo lugar a uma 

nova identidade, que mesmo se apresentando como marginalizada, excluída, não é 

uma realidade muda, simples objeto de interpretação, mas o princípio de sentido e 

de estruturação do real. 

Sousa Santos (2003) diz que essa noção de sujeito fixo, autossuficiente e 

único choca-se com um sujeito real, coletivo, díspar e fracionado identitariamente, 

mas que só pode ser reconhecido no contato com o outro. Essas fragmentações 

se mostram nas representações e nas identidades aparentemente fixas. Fixar uma 

identidade como “a norma” é um meio privilegiado de hierarquização que estimula 

as diferenças. No contexto escolar, a escola urbana representa a norma, e qualquer 

outra é a desviante. Isso significa que o aluno rural deve se identifica com a posição 

estabelecida socialmente pelo outro, o qual é o detentor do status de prestígio. 

Ou, como diz Brandão (1983, p. 48): “o morador da zona rural se vê com o espelho 

com que o homem urbano o reflete e reflete sua cultura”. 

Isso demonstra que a escola urbana não aproveita a ansiedade e a 

expectativa dos alunos e alunas rurais por conhecer o novo, guiando esses 

sentimentos em prol do conhecimento e do sujeito, ao contrário, toda essa aptidão 

é negada ou anulada, com a finalidade de que o aluno e a aluna da zona rural assuma 

a identidade urbana, mais conveniente para a escola atual. Na visão de Rios (2011a, 

p. 133), “especificamente para os alunos e alunas da roça, a escola da cidade não 

se organiza para acolhê-los, aceitando seus saberes, discursos, identidades que 

não se deixam circunscrever nos limites escolares”. 

Nas palavras de Penna (2001, p. 93), “a identidade social é uma 

representação, relativa à posição no mundo social e, portanto, intimamente 

vinculada às questões de reconhecimento”. Contudo, o contato com o outro é muito 
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mais uma relação conflituosa do que um diálogo, isto porque, conforme Blumer apud 

Pujadas (1993), grupos e indivíduos buscam, seletam ou resistem em razão do 

significado que as coisas têm para eles. 

Diante do exposto, percebe-se que a construção da identidade está 

profundamente vinculada a teoria das representações, pois é a partir delas que 

tais identidades adquirem sentido e passam a existir. No entendimento de Silva 

(2000) a representação é um meio de concessão de sentido e, como tal, é um 

complexo linguístico e cultural, arbitrário, indefinido e literalmente ligado as 

relações de poder, ou seja, quem detém o poder de representar, possui também o 

poder de definir e determinar a identidade.  

Para auxiliar na interpretação das desigualdades presentes na relação com 

o outro Todorov (1993), apresenta várias formas pelas quais se pode perceber a 

problemática da alteridade, inclusive no âmbito educacional. 

 

Primeiramente, [há] um julgamento de valor [...]: o outro é bom ou mau, 
gosto dele ou não gosto dele, [...] me é igual ou me é inferior [...]. Há, em 
segundo lugar, a ação de aproximação ou distanciamento em relação ao 
outro [...]: adoto os valores do outro, identifico-me a ele; ou então assimilo 
o outro, impondo-lhe minha própria imagem; entre a submissão ao outro e a 
submissão do outro há ainda um terceiro, que é a neutralidade, ou 
indiferença. Em terceiro lugar, conheço ou ignoro a identidade do outro 
(TODOROV, 1993, p. 183). 
 

Segundo Derrida apud Hall (2003) as contradições permanecem, contudo 

não devem ser compreendidas como distinções absolutas entre si mesmo e o outro, 

visto que essa convivência discursiva interfere na formação da identidade dos 

estudantes, principalmente dos que vêm do meio rural, de acordo com a forma que 

estão inscritos nesses discursos. Em seu trabalho, Cuche (2002) aponta que a 

identidade é uma construção elaborada a partir de relações antagônicas entre um 

grupo e o outro, num sistema marcado por regulares negociações e concessões no 

interior das trocas sociais. 

Nessa lógica, as identidades sociais não devem ser vistas como acabadas e 

únicas, tampouco o rural e o urbano como distintos, visto que um não existe sem 

o outro e os dois modificam-se numa confluência de saberes e práticas. 

Paula (2005) faz referência a uma flexibilização da fronteira entre o rural e 

o urbano que estaria desencadeando um sistema de urbanização da zona rural e 
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um tipo de ruralização da zona urbana. Essa lógica é observável em muitos 

municípios brasileiros e tem se intensificado a partir dos avanços dos meios de 

comunicação, informação e transporte. 

Essa convergência cultural colabora para que o acesso à escolarização seja 

possível fora do meio rural. Como afirma Haesbaert (2002), territórios 

culturalmente híbridos facilitam o diálogo intercultural e promovem a emergência 

de novos e múltiplos modelos de identificação social. Na concepção de Canclini apud 

Haesbaert (2002) a descentralização dos locais de moradia, trabalho e estudo 

torna cada vez mais “policêntrica a mancha urbana” e contribui para a “redefinição 

do senso de pertencimento e de identidade”. 

Esse fenômeno ficou conhecido como rurbanidade. O sentido de rurbano foi 

atribuído e utilizado por Freyre (1982) para designar  

 

um processo de desenvolvimento socioeconômico que combina, como formas 
e conteúdos de uma só vivência regional – a do Nordeste, por exemplo ou 
nacional – a do Brasil como um todo – valores e estilos de vidas rurais e 
valores e estilos de vida urbanos. Daí o neologismo: rurbanos (FREYRE, 
1982, p. 57). 

 

O termo rurbanidade também foi usado por Bortoni (2005, p. 44) para 

especificar “comunidades urbanas de periferia onde predomina forte influência rural 

na cultura e na língua”. Segundo Cavaco e Moreno (2006) a categoria rurbanas é 

empregada para se referir: 

 

[...] as novas gerações das populações autóctones que desenvolvem modos 
de vida e de trabalho em lugares urbanos, para onde se deslocam 
diariamente, mas mantendo a residência e a ligação direta, quotidiana, com 
as suas aldeias e os espaços que praticam desde a infância e não descurando 
as terras que herdam, mesmo se apenas com cultivos de fim de tarde ou de 
semana, de autoconsumo mas também de mercado, como vinha ou pomares 
(CAVACO & MORENO, 2006, p. 213). 

 
Esse processo de trânsito cotidiano entre territórios, vivido sobre outras 

territorialidades, termina por produzir desterritorializações físicas e simbólicas que 

vão influenciar na percepção da realidade e na formação do sujeito. Sobre essa 

questão, Rios (2011b, p. 92) afirma que “estudar no movimento de ‘lá’ e ‘cá’, entre 

a roça e a cidade, delineia as ambivalências, movências e a fluidez na qual tais alunos 

e alunas vivem na constituição de seus saberes, discursos e identidades”. 
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Haesbaert (2002) diz que esses alunos e alunas que transitam entre esses 

dois territórios produzem um movimento que evidencia a sua transterritorialidade, 

repleta semanticamente da concepção de fluidez identitária. Ao compartilharem 

territórios, entre suas idas e vindas, mesclam valores culturais distintos, 

caracterizando, dessa forma, um processo de hibridização rurbana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vivenciar a transitividade dos alunos e alunas que vêm da zona rural para a 

escola urbana admite uma análise sobre as identidades e as representações que 

se constroem no ambiente escolar, um processo contínuo e recíproco. 

Ao experimentarem conflitos, na fluidez das relações entre o rural e o 

urbano, constituem a categoria de rurbanos, a qual já nasce permeada por 

ideologias que se configuram nas entrelinhas do discurso escolar. Essa fluidez de 

identidades imaginárias pressupõe a instabilidade e o hibridismo das 

representações e sujeitam esses alunos e alunas a estereótipos rurais pré-

concebidos. 

Contudo, faz-se necessário compreender que as mudanças e a expectativa 

por conhecimento ressignificam a vida desses alunos e alunas, demonstrando que 

a cultura está em constante transformação e a identidade é um dado inacabado. 

Ou seja, a rurbanidade contribui para a construção do sentimento de 

pertencimento e de identidade. 

Assim, quando a escola se transformar em um espaço que considere 

efetivamente a multiculturalidade e o transculturalismo, poderá experimentar 

enxergar algo familiar no exótico e deixar de ser um lugar de desbotamento de 

culturas para tornar-se um espaço dinâmico de discussão e afirmação de saberes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A leitura está presente em nossas vidas desde o nascimento, pois no 

momento em que o ser humano nasce ele lê o ambiente ao seu redor. O recém-

nascido ao sair do ventre da mãe, lê o ambiente e o interpreta usando os seus 

sentidos. É assim que somos desde o nascimento, imersos em um universo de 

leitura(s). 

 Com o tempo, ao entrar na infância, a criança aprende a ler e escrever, 

possuindo essas faculdades, o pequeno ser humano irá ganhar uma nova habilidade 

de leitura: ler as palavras. A partir de então, a leitura de palavras fará parte do 

dia-a-dia da criança, toda e qualquer palavra encarada, será lida mesmo que 

inconscientemente. Uma prática que irá servir tanto para a formação de intelecto 

como para trabalhar o lúdico na criança. Portanto, a leitura será a base para a 

educação intelectual da criança, a partir da leitura ela poderá progredir no modelo 

escolar utilizado hoje pela humanidade.  

 Hoje estamos vivendo em uma época onde a digitalização está ocorrendo com 

uma grande velocidade, os livros impressos acabam perdendo seu espaço para os 

chamados e-books. Ainda assim, os impressos ainda persistem com um público fiel 

a leitura “tradicional”.  

Os impressos infantis possuem suas mais diversas faces e serão o objeto de 

estudo desse trabalho. Para que esse trabalho se torne possível, será utilizada 

como metodologia a pesquisa bibliográfica, onde serão utilizados Walter Benjamin 

(2009), Johan Huizinha (2014) e Sandra Pesavento (2007). 

Inicialmente será discutida a questão da leitura para a criança e para a 

educação, assim como também será tratada a questão do lúdico existente na 

prática da leitura. Logo em seguida serão abordados os impressos infantis, onde 

serão apresentados alguns impressos infantis atuais. Por fim será a vez das 
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sensibilidades, onde o foco final está em discutir a presença das sensibilidades no 

ato da leitura. 

O estudo acerca da História da Leitura é bastante amplo, com esse trabalho 

se espera fazer uma leve contribuição para esse universo, assim como também 

para os estudos acerca das crianças. Os impressos infantis forjaram e ainda forjam 

sujeitos e com o objetivo de abordar acerca dos mesmos, surge esse trabalho. 

 

A LEITURA E A EDUCAÇÃO: UMA RELAÇÃO ÍNTIMA 

 

A leitura, como dito anteriormente, se dá antes do processo de decifrar 

palavras, segundo Freire (1981) ao trazer conosco nossa experiência de vida, a 

primeira leitura que fazemos é do mundo. Toda e qualquer habilidade humana 

depende da leitura de algo, da cognição, do ler e interpretar. 

Sendo assim, a leitura faz parte da formação do sujeito, a criança irá fazer 

além da sua leitura formal escolar, uma leitura do mundo e assim educar-se ou 

deixar-se ser educada pelo universo que a cerca. A leitura acaba por educar o 

indivíduo de forma natural, quase que passiva, onde o indivíduo aprende valores 

apenas em viver imerso nesse universo. Portanto, é válido dizer que a leitura forja, 

além do caráter, seres humanos. Quando se fala sobre leitura, é comum ligarmos 

logo ao ato de ler um livro, um jornal ou qualquer outro conteúdo compostos por 

palavras. Porém, é necessário deixar claro que a leitura é uma prática que vai além 

das palavras. É possível ler imagens, paisagens, composição de cores, todo um 

universo lúdico se abre diante do jogo da leitura. 

A leitura trata-se de um jogo, um jogo de interpretação, um jogo de intelecto, 

de cognição. Ao falar sobre em que consiste o jogo, Huizinga (2014) irá nos falar 

que o jogo está presente em tudo que fazemos, nossa vida é repleta de jogos, sejam 

eles os de interpretação que foi citado anteriormente, como também os jogos de 

poder, jogos de espírito e entre diversos outros que o autor traz em sua obra 

chamada Homo Ludens. Para o autor, o jogo é anterior a cultura, é instintivo dos 

seres vivos. Logo no prefácio do seu livro, o autor nos traz que: 

 

Seria mais ou menos óbvio, mas também um pouco fácil, considerar “jogo” 
toda e qualquer atividade humana. Aqueles que preferirem contentar-se com 
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uma conclusão metafísica deste gênero farão melhor não lerem este livro. 
Não vejo, todavia, razão alguma para abandonar a noção de jogo como um 
fator distinto e fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo. 
Já há muitos anos que vem crescendo em mim a convicção de que é no jogo 
e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. (HUIZINGA, 2014) 

 

Sobre o jogo na vida, Walter Benjamin traz que: 

 

Pois é o jogo, e nada mais, que dá à luz todo hábito. Comer, dormir, vestir-

se. Lavar-se devem ser inculcados no pequeno irrequieto de maneira lúdica, 

com o acompanhamento do ritmo de versinhos. O hábito entra na vida como 

brincadeira, e nele, mesmo em suas formas mais enrijecidas, sobrevive até 

o final da brincadeira. Formas petrificadas e irreconhecíveis de nossa 

primeira felicidade, de nosso primeiro terror, eis o que são os hábitos. 

(BENJAMIN, 2009. P. 102) 

 

 Assim, Benjamin reforça a ideia de Huizinga, onde tudo é um jogo e 

acrescenta que, a partir desses jogos se torna possível educar a criança. 

 Partindo para o objeto do estudo, os impressos, que se trata de uma leitura 

das palavras, este também se encaixa como um jogo. No universo dos impressos, 

o jogo está sempre presente, todo um “jogo de interpretação” acontece na mente 

do leitor que se transporta para a dimensão da leitura, unindo palavra e imagem 

para criar a cena. O ato de ler ainda pode ser considerado, também, um “jogo de 

imaginação” e um “jogo de espírito”, tendo em vista que o leitor, ao ler, imagina o 

local descrito no livro e “leva” seu espírito até o local, pois, a leitura é, assim como 

o jogo, uma prática lúdica.   

Os impressos, sobretudo os infantis, que serão o objeto de estudo desse 

trabalho, constitui um grande jogo, que une interpretação, imaginação e espírito. 

Tais jogos infantis possuem a qualidade lúdica em sua própria essência, e na forma 

mais pura dessa qualidade. (HUIZINGA, 2014)  

  Logo, é importante adicionar que todos esses jogos irão fortalecer a 

capacidade lúdica do pequeno leitor, que a cada palavra ou imagem interpretada e 

imaginada, irá mergulhar nesse grande universo imaginário, onde cada um escolherá 

de que maneira irá imaginar. Seja livro, história em quadrinhos ou apenas imagens, 

cada maneira de leitura será um mundo diferente criado. 

 Portanto, os impressos terão uma grande importância no desenvolvimento 

do intelecto da criança, a partir do mesmo será estimulada a cognição do pequeno 

leitor. Cores, imagens, letras, tudo estará presente no ato de ler um impresso 
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infantil e isso irá fazer com que a criança sinta-se imersa no universo lúdico dos 

impressos, deixando para trás o mundo real e adentrando em um mundo fantasioso, 

fruto da sua imaginação estimulada pelo impresso em suas mãos. 

 Sendo assim, os impressos tem uma relação íntima com a educação, e não 

só pelo fato dos livros escolares estarem sempre presente na vida da criança, mas 

também pelas diversas facetas que os impressos infantis possuem, logo, torna-se 

necessário ter um breve conhecimento da variedade de impressos infantis 

existentes. 

 

OS IMPRESSOS INFANTIS 

 

O universo dos impressos infantis é bastante amplo, apresentam-se em 

diversos tipos de linguagens, como livros e histórias em quadrinhos, por exemplo. 

A partir da leitura, seja ela de palavras ou de imagens, a criança irá navegar pelo 

mar que desejar imaginar. Impressos infantis são a porta de entrada da criança 

para a leitura, prática importante para o refinamento da mente e do intelecto. 

Benjamin aponta que por volta do século XVIII surgem os livros ilustrados com 

artes pintadas por desenhistas barrocos, com uma combinação de objetos 

alegóricos numa escrita visual. (BENJAMIN, 2009). O livro infantil logo toma um 

posto importante como objeto cultural, o autor fala que: 

 

Nada chama tanto a atenção quanto o fato de que durante o século XIX, que 
em virtude do crescimento de seu saber universal precisou sacrificar tantos 
bens culturais do século anterior, o livro infantil não sofreu perdas, nem em 
relação ao texto nem quanto às ilustrações. (BENJAMIN, 2009. p. 59) 

  

Ainda que deixem de surgir obras elaboradas com tanta maestria artística, os livros 

infantis mantem o seu encanto a partir de novas técnicas de ilustração, como a 

litografia, que predominou a partir de 1840. 

Diferente de muitos outros animais, o ser humano possui a capacidade de 

enxergar diversas cores e interpreta-las, essas cores estimulam o cérebro, 

principalmente o das crianças, que estão sempre assimilando coisas novas. Ao 

folhear o livro infantil, depara-se com um mundo de cores que saltam os olhos, com 
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uma certa fuga da realidade, o jogo de cores estimula o lado lúdico de quem visualiza 

a figura em questão, de quem lê a imagem. Segundo Benjamin: 

 

Esse mundo de cores ostensivo e autossuficiente é inteiramente reservado 
ao livro infantil. A pintura resvala pelo efeito vazio quando o colorido, o 
transparente ou a policromia dos tons prejudicam a sua relação com a 
superfície. Todavia, nas imagens dos livros infantis o objeto representado e 
a autonomia do material gráfico acarretam a impossibilidade de se pensar 
numa síntese entre cor e superfície. Liberta toda responsabilidade, a 
fantasia pura se deleita nesses jogos de cores. Pois os livros infantis não 
servem para introduzir seus leitores, de maneira imediata, no mundo dos 
objetos, animais e seres humanos, para introduzi-los na chamada vida. Só 
aos poucos o seu sentido vai se constituindo no exterior, e isso apenas na 
medida em que se estabelece uma correspondência adequada com o seu 
interior. A interioridade dessa contemplação reside na cor, e em seu meio 
desenrola-se a vida sonhadora que as coisas levam no espírito das crianças. 
Elas aprendem no colorido. Pois na cor, como em nenhum outro lugar, a 
contemplação sensual e não nostálgica está em casa. (BENJAMIN, 2009. p. 
61-62) 

  

As cores são a alma do livro infantil, elas que irão seduzir a criança e as 

envolver em uma espécie de transe lúdico-hipnótico, quanto maior o nível de 

saturação da cor, mais atenção da criança será chamada. Cores estimulam o 

desenvolvimento cerebral, seja na cognição, no comportamento ou no humor, as 

cores tem uma ligação direta com o desenvolvimento da criança, logo, os impressos 

veiculados a elas, necessitam ter uma grande paleta de cores, para agradar os 

pequenos leitores. 

 Nem só das cores depende o encanto da criança diante do livro, a história 

apresentada irá ter um peso de importância igual ao das cores, o modo que a 

narrativa é apresentada ao leitor será decisivo na relevância do livro para a criança. 

O modo como o enredo é escrito irá manter a atenção do leitor e irá contribuir para 

a imersão na narrativa apresentada, como nos fala Benjamin: “De repente as 

palavras vestem seus disfarces e num piscar de olhos estão envolvidas em 

batalhas, cenas de amor e pancadarias. ” (BENJAMIN, 2009. p. 70). Uma boa 

narrativa aliada a boas ilustrações irá garantir um livro bem-sucedido no universo 

infantil. 

 Em sua discussão acerca de livros infantis, Benjamin conclui da seguinte 

maneira: 
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Ao final de seu panorama, a visão do livro infantil desemboca em um rochedo 
coberto de flores, bem estilo Biedermeier. Apoiado em uma deusa azul-
celeste, o poeta repousa ali com as mãos melodiosas. Ao seu lado, uma 
criança alada registra aquilo que a musa lhe inspira. Dipersos ao redor, uma 
harpa e um alaúde. No seio da montanha, anões tocam flauta e violino. No 
céu, porém, o sol se põe. Assim pintou Lyser certa vez a paisagem em cujo 
fogo colorido refulgem o olhar e as faces das crianças debruçadas sobre 
livros. (BENJAMIN, 2009. p. 80) 

  

Ao apresentar esse trecho, percebe-se a importância de uma escrita bem 

elaborada, ainda antes do autor afirmar que se tratava de uma pintura, nosso 

cérebro já a pintou para nós, a partir de palavras conseguimos visualizar cores e 

cenários, nosso lado lúdico deu uma pequena amostra do seu potencial.  

 Pequenos livros infantis, que tiveram seu início no século XVIII a partir da arte 

artesanal, abriram margem para a criação de todo esse universo de livros infantis 

que existem hoje, em suas diversas formas e cores, romances, fábulas, histórias 

em quadrinhos e até livros de aventuras que são utilizados em jogos de RPG. 

 

AS VARIADAS FACES DOS IMPRESSOS INFANTIS E A TRANSMÍDIA 

 

O universo dos impressos infantis se diversifica das mais variadas formas, 

surgem como livros tradicionais, histórias em quadrinhos e até manuais de 

aventura para o jogo do RPG. Como os livros tradicionais já foram discutidos no 

tópico anterior, torna-se relevante, então, uma discussão acerca de algumas 

dessas variadas linguagens alternativas apresentadas pelos impressos veiculados 

aos pequenos leitores. 

 

HISTÓRIAS EM QUADRINHO 

Surgindo no final do século XIX, em 1896, “The Yellow Kid” de Richard 

Outcault dá início a uma nova linguagem nos impressos, a História em Quadrinho. 

Já colorida e contando com um protagonista vestido de amarelo, como sugere o 

nome da HQ, onde o foco era o humor. Apesar de haver HQ’s anteriores ao “The 

Yellow Kid”, ele é considerado o pioneiro pelo fato de ter sido o primeiro a 

apresentar balões de fala. As mais variadas histórias do garoto em amarelo 

circulavam nos jornais de New York. 
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Trazendo a união perfeita entre palavras e imagens, o HQ logo encantou a 

todos os leitores, principalmente as crianças, que se encantam com as artes 

apresentadas nas páginas, a ludicidade trabalha a todo vapor a cada virar de página, 

logo a criança se imagina vestindo o manto do seu herói favorito, realizando diversas 

façanhas em prol da humanidade.  

Hoje, com o estímulo que está havendo na educação para trabalhar com novas 

linguagens, as histórias em quadrinhos ganharam um destaque muito grande, 

professores de diversas áreas, inclusive de História, buscam unir a aula ao lúdico, 

utilizando dos HQ’s. Quadrinho famosos entre as crianças como a “Turma da 

Mônica” do Mauricio de Souza, por exemplo, possui uma série chamada “Você 

Sabia?”, onde retratam passagens históricas com os personagens já conhecidos 

dos quadrinhos.  

A história em quadrinho hoje possui uma grande responsabilidade de 

formação de opinião. Alguns HQ’s voltados para um público mais velho, possuem 

muitas críticas sociais em seu enredo, como é o caso de “V de Vingança” e 

“Watchmen”, ambos do renomado autor Alan Moore. 

Do século XIX para os dias atuais, as histórias em quadrinhos foram ganhando 

mais espaço e público. Hoje existem HQ’s para as mais variadas idades, para o 

universo infantil e adulto. Sendo assim, hoje, esse importante impresso que 

também tem sua participação no universo infantil, expandiu suas áreas e saiu das 

páginas para as telas de cinema, encantando ainda mais as crianças. 

 

O ROLE-PLAYING-GAME 

O RPG é uma linguagem mais recente, surgindo na segunda metade do século 

XX, em 1971, o primeiro livro chamado “The Fantasy Game” que mais tarde, em 

1974, daria origem ao famoso “Dungeons & Dragons”. Tais livros de RPG 

consistiam em um compêndio de regras e informações acerca do jogo, o D&D, como 

é chamado pelos seus jogadores, conta com três volumes. Além do D&D, existem 

muitos outros livros de RPG, onde cada um possui regras diferentes para serem 

jogados. 

O RPG consiste em um jogo de interpretação de personagens, onde uma 

pessoa denominada “Mestre” irá narrar o jogo, construindo todo enredo e cenário 
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e os jogadores precisam ouvir atentamente o mestre para interagir com a 

narrativa, é um jogo que tem um poder de imersão imensurável. Em um dos famosos 

livros de RPG, no prefácio da edição brasileira do livro “GURPS – Generic Universal 

Role Playing System”, ao definir o que é o RPG, traz que: 

 

Um RPG não é um jogo no sentido lato, é um método para criação de 
histórias dentro de universos ficcionais que vão sendo explorados 
coletivamente. As pequenas e grandes batalhas, as verdadeiras emoções, 
se dão no desenrolar de uma história, uma aventura, criada e vivida pelo 
grupo de jogadores. É no desenrolar destas histórias que surgem as 
derrotas e vitórias, altos e baixos que somados ao fim garantem ao 
participante a satisfação de ter atuado como um viajante dos caminhos que 
a imaginação da equipe resolveu trilhar. (REIS, 1994) 

 

O jogo de RPG foi muito popular entre as crianças dos anos 80 e 90, porém, 

com o avanço tecnológico que veio nas décadas seguintes, o jogo perdeu bastante 

o público infantil. Atualmente se vê mais adultos (que foram crianças nos anos 80 

e 90) se reunindo para jogar RPG. 

Afinal, o RPG se joga ou se lê? A resposta para essa pergunta seria: os dois. 

Além do livro manual que todo sistema de RPG possui, existem várias revistas que 

publicam materiais sobre RPG, seja informações adicionais para o sistema, seja 

uma ideia de aventura pronta para ser usada no jogo. A revista brasileira “Dragão 

Brasil” foi responsável por grande parte do material sobre RPG divulgado no Brasil, 

atualmente a revista tem periodicidade mensal, mas não é mais impressa, devido a 

dificuldades passadas pela revista, a mesma saiu de circulação física e encontra-

se disponível apenas por meio digital. Sendo assim, é possível notar que o RPG em 

si já traz uma grande carga de leitura para o jogador, seja ele criança ou adulto. 

 

TRANSMÍDIAS 

O conceito de transmídia foi elaborado por Henry Jenkins311 e implica na 

circulação dos conteúdos de uma linguagem nas mais diversas linguagens que a 

tecnologia nos oferece atualmente. 

Percebe-se que esse movimento que a transmídia sugere acontece com 

grande frequência no universo dos livros. Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Peter 

                                                           
311 Pesquisador da mídia. Atualmente professor de Comunicação, Jornalismo e Artes 
Cinematográficas na University of Southern California. 
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Jackson, todos são exemplos de livros que ampliaram seus alcances para outras 

linguagens, como a do cinema, jogos e HQ’s. 

É impossível falar do universo do impresso infantil na sociedade 

contemporânea sem mencionar a transmídia, hoje em dia, tudo que gira em torno 

da criança não se limita mais a um livro, personagens das histórias infantis já se 

tornaram animados e saíram do livro para a tela, onde pode se tratar tanto de 

desenhos animados como jogos de videogame.  

Ainda além dos meios de diversão infantil, é possível notar os mesmos 

personagens dos livros em objetos do cotidiano da criança, como uma mochila ou 

um copo. A estratégia midiática com as transmídias é circular a criança com seu 

personagem favorito, tudo vira mercadoria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o término desse trabalho percebe-se que o universo infantil está sempre 

em expansão, agregando novas linguagens ao seu domínio. Os impressos infantis 

como livros e HQ’s dão à luz a personagens que futuramente podem aparecer em 

desenhos animados e/ou produtos infantis.  

 O lúdico está sempre presente quando se fala no universo infantil, nos 

impressos em especial, pois tem a capacidade de transportar o leitor, seja criança 

ou adulto, e ajudar na formação do intelecto do mesmo. Logo, um estudo acerca 

dos impressos infantis, torna-se algo bem mais profundo, não se trabalha só a 

superfície do livro, mas também o interior da alma infantil. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Imaginemos a seguinte situação: o professor utilizou os livros didáticos sem 

questionar as informações contidas nele, aplicando os conteúdos e atividades. 

Nesse momento, o aluno entendendo que o livro proporciona todas as respostas 

do exercício, não procurou outras fontes. Os pais ao adentrarem em casa e 

observar o filho estudando pelo livro didático, logo, mediram a eficiência do docente 

pela quantidade de exercícios destinados para casa. Ao final, crê-se que o que está 

posto é o verdadeiro, e, portanto, inquestionável. A cena descrita poderia ser 

tratada como hipotética, mas, na prática, é a realidade entre os estudantes do 

ensino básico. Além de considerarmos que os jovens não conseguem ter um 

acompanhamento ideal de suas atividades escolares no âmbito de suas residências 

e nem por parte dos seus responsáveis, é imperativo ressaltar que no Brasil ainda 

existe o analfabetismo de 7,2% na população (FERREIRA, 2017). 

 Nesse contexto é possível demonstrar a importância do livro didático na 

construção do saber, pois ele é a fonte de leitura e consulta por todos que passam 

pela escola. O Estado entendendo sua importância, usa meios de regulação, compra 

e venda, com finalidade de administrar a educação do país. O livro didático reflete 

o contexto histórico presente na sua construção, expondo em maior ou menor grau 

a ideologia predominante. Na seleção dos conteúdos, algumas temáticas são 

abordadas com consistência relevante, enquanto outras precisam de Leis para 

serem atendidos pelas editoras. 

 Na necessidade de observar os conteúdos sobre os povos indígenas, o artigo 

fruto da pesquisa "Por que não falamos sobre os povos indígenas?" realizada no 

Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica entre os anos 2016 a 
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2018, durante os dois anos buscou entender a construção do discurso sobre os 

povos indígenas vinculados nos livros do Ensino Fundamental e Médio. 

 Uma das propostas do projeto era verificar a atuação da Lei nº 11.645/2008 

nos manuais didáticos do Ensino Médio, perfazendo um total de onze obras 

analisadas, sendo três do ano 2010, seis de 2013 e dois de 2016, todos vinculados 

ao Programa Nacional do Livro Didático. Um dos resultados deste trabalho será 

apresentado neste artigo, no qual serão comentadas duas dessas obras, e suas 

composições no contexto do cumprimento da cita Lei. O destaque reflete na 

apresentação dos conteúdos ou ausências deles quanto a temática da história e 

da diversidade cultural dos povos indígenas, enfatizando principalmente as 

informações sobre as primeiras imigrações humanas para as Américas até as 

atuais populações indígenas, verificando a relação entre tempo presente e passado 

na imagem e discurso textual, e por último examinando a proposta pedagógica na 

perspectiva do indígena como sujeito histórico. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS   

 

 O artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), afirma que o Ensino Médio é 

etapa final da educação básica, sua função é reproduzir a expansão dos 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, conduzindo o aluno à cidadania e 

ao mercado de trabalho, e, por fim estabelecendo o desenvolvimento da ética e do 

pensamento crítico (BRASIL, 2017, p.27). Com o estabelecimento do Ensino Médio 

como atribuição do Estado houve a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), os quais guiam propostas que podem ser implementadas no Projeto Político 

Pedagógico das escolas no Ensino Fundamental e Médio. 

 Diante da inclusão da LDB e regulamentação do PCN, o Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD), criado em 1985, inicia verificando o conteúdo do Ensino 

Básico a partir de 1996, mas posteriormente, em 2005, expande para o Ensino 

Médio. O Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) observa 

também requisitos da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente e 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, além de possuir 

financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  

 O PNLEM especifica os critérios eliminatórios. O manual precisa obedecer a 

legislação das normas vigentes do Ensino Médio que foi citada anteriormente, e 

ainda desenvolver interdisciplinaridade, coesão e coerência na proposta didático-

pedagógica e teórico-metodológica, e estabelecer atualizações conceituais. 

(BRASIL, 2014, p.11).  

 O livro didático é um objeto "múltiplas facetas", sua construção ocorre 

através de interferência do Estado sob os conteúdos e produção mercadológica 

das editoras para vender os produtos aos alunos, pais e professores. A posição 

ideológica do livro didático é acentuada diante de momentos ideológicos 

hegemônicos, abordando principalmente discursos nacionalistas. No Brasil essa 

característica é notada nas ditaduras do Estado Novo (1937-1946) e Militar 

(1964-1985). É possível observar a atenção do Estado Novo nos livros didáticos, 

conforme aponta Tânia de Luca: 

 

De fato, inaugurou-se um outro patamar de intervenção, e se o Poder 
Executivo era o principal responsável pelo negócio, comprando e, 
indiretamente, influenciando decisões mercadológicas dos editores, ou pelo 
menos de parte deles, no novo regime o Estado passou a ser o incentivador, 
o organizador, o controlador e um comprador importante, o que redundou, 
em forte dependência do setor editorial-didático. (LUCA, 2009, p.166, grifo 
nosso). 
 

 Na ditadura militar, o processo de repressão, censura e vigilância promoveu 

a estruturação de duas disciplinas: Educação Moral e Cívica e Organização Social 

e Política do Brasil, nelas valorizavam os sentimentos patrióticos, enquanto 

negavam as identidades indígenas. 

 

Do cruzamento desta raça poderosa e idealista com os ameríndios, resultou 
um tipo humano de grande valor: os bandeirantes, que conquistaram para 
nossa pátria o imenso território que constituiu a sua base física. [...] 
(SALGADO, 1965, p. 92 apud GOMIDES, 2015, p. 106).  

 

 Com a redemocratização, o Estado novamente busca unificar o currículo, mas 

retirando o viés ideológico da Lei da Segurança Nacional exposto durante o Estado 

de exceção. As propostas curriculares e regulamentações advém dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e Plano Nacional do Livro Didático, em que o primeiro norteia 
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as equipes escolares no planejamento curricular das escolas, enquanto, o segundo 

financiado pelo Fundo Nacional de Educação, promove a verificação e disponibilização 

de resenhas prévias sobre os livros didáticos selecionados, além de distribuir para 

as escolas de acordo com a escolha do professor, desse modo, o PNLD possibilita 

a verificação, compra e distribuição dos livros didáticos, promovendo o acesso aos 

alunos e professores. 

 Diante disso, é observado investimento do Estado nas distribuições dos livros 

nas escolas públicas. A tabela 1 abaixo demonstra os dados do Fundo Nacional de 

Educação, as informações apresentadas possibilitam visualizar os recursos 

financeiros destinados para compra e distribuição dos livros didáticos. Os dados 

abordam a compra de livros do Ensino Médio e modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos, os números contêm diversas disciplinas, inclusive História. O 

investimento de 2.289.759.039,10, na compra de 222.251.628, alcançou 95.813 

escolas, e 37.642.317 estudantes, entre os PNLEM de 2009, 2011, 2013, 2015 

e 2017. 

 Com os dados apresentados na tabela é possível verificar a relação entre o 

Estado financiador e regulador, com o Fundo Nacional de Educação e PNLEM; o 

mercado personificado através das editoras, por fim, o Público destinado, escolas 

e alunos.  

 

Tabela1 - Investimento do Estado na distribuição dos livros didáticos do Ensino Médio  

 
Fonte: BRASIL. Fundo Nacional de Educação. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-
livro/pnld/dados-estatisticos>. Acesso em: 22 de jun. de 2018 



472 
 

 
 

 

 Diante das informações expostas na tabela é possível compreender o livro 

como elemento instrutor da sociedade, pois alcança milhões de alunos, docentes e 

pais de discentes. Através da intromissão do Estado e a lucratividade das editoras, 

importante verificar a aplicabilidade da Lei 11.645/2008 na obrigatoriedade dos 

conteúdos sobre os povos indígenas nos livros didáticos. 

 Os livros didáticos analisados neste artigo, em geral, possuem capítulos 

exclusivos relatando os povos pré-históricos apresentando os conteúdos 

relacionados aos processos migratórios e das primeiras populações nas Américas, 

entre os mais citados estão os povos Sambaquis, Marajoara e Tapajoara. Sobre as 

civilizações mesoamericanas e andinas, os livros abordam a religião, tecnologia e 

modos de governos. Os povos indígenas do atual Brasil são retratados na 

quantidade populacional antes da chegada dos europeus e suas práticas culturais.  

 Nas análises entre textos e imagens utilizadas nos livros, é possível perceber 

desconexão entre ambos, pois as imagens não são discutidas e comentadas, sendo 

utilizadas apenas como adereço publicitário, no sentido de preencher espaço no 

livro e atingir objetivo de expor conteúdo sobre os indígenas. Destacamos aqui o 

livro, História: passado e presente, da editora Ática. Na introdução do livro é 

mostrado informações sobre o oficio do historiador, entre os conteúdos 

evidenciados, aborda a relação entre presente e passado, para ilustrar apresenta 

indígenas em duas imagens com temporalidades diferentes, na figura 1 Debret 

exibe os indígenas do século XIX, vale lembrar, com o olhar europeu, enquanto a 

figura 2 demonstra os indígenas Kamayurá no Parque Xingu no século XXI, na 

visualização comparativa das duas representações indígenas, ressalta duas visões, 

primeiro que houve preservação da cultura indígena no Brasil, mas também expõe 

a ideia de naturalidade indígena baseada na nudes e ambiente natural.   
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Figura 1 – Jean Baptiste Debret, Aldeia de caboclos em Cantagalo, 1834-1839 

 

Fonte: GISLANE, Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo, 2016, p.11 

 

Figura 2 – Ricardo Tales – Povo Kamayurá dançando no parque Xingu 

 

Fonte: GISLANE, Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo, 2016, p.11 

 

 Outro livro destacado é, História das sociedades sem Estado às monarquias 

absolutistas, da editora Saraiva, ele apresenta informações sobre o escambo que 

varia entre o capítulo treze “Américas conquistadas”, expondo a comparação entre 

as trocas do escambo, claramente, favorecendo aos europeus. 
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Mas quem trabalhava no corte e no carregamento das pesadas toras de 
madeira eram os nativos que, naquele tempo, mantinham relações pacíficas 
com os portugueses [refere-se a 1500 e 1530]. Em troca de machados, 
espelhos, facas, os nativos entregavam pau-brasil. Esse comércio era 
chamado de escambo. (VAINFAS et al., 2010, p.217, grifo nosso).  

  

Posteriormente, no capítulo dezoito “A colonização na América portuguesa”, 

explica informações sobre a colaboração dos indígenas na relação do escambo, 

demonstrando as diferentes lógicas entre os portugueses e nativos. 

 

Os indígenas davam muito valor às mercadorias oferecidas pelos 
portugueses, a exemplo de tesouras, ou facas, que eram rapidamente 
aproveitadas em seus trabalhos. Mas, em termos de valor de mercado, o 
escambo era mais vantajoso para os portugueses, pois ofereciam 
mercadorias baratas, enquanto o pau-brasil alcançava excelente preço na 

Europa. (VAINFAS et al., 2010, p.306) 

Os portugueses tiveram grandes lucros com a exploração do pau-brasil 
cortado e transportado pelos indígenas, que, por sua vez, não estavam 
muito preocupados com isso. Aliás, nem tinham ideia do que os portugueses 
faziam com aquela madeira toda, pois sua economia não era mercantil, mas 
de subsistência. Para eles era mais importante ser um grande guerreiro do 

que um negociante. (VAINFAS et al., 2010, p.308) 

 

 A antropofagia também é abordada como ritual de guerra tupi, com objetivo 

principal de expressar vingança das mortes dos antepassados. (VAINFAS et al., 

2010, p.218). 

 Os livros servem como modelo na construção da imagem e discurso sobre os 

indígenas, observo que mesmo com investimento de milhões de reais o livro didático 

ainda precisa melhorar no  discurso e principalmente nas imagens, nelas são 

apresentadas os indígenas relacionados as Regiões Centro Oeste e Norte do país, 

as ilustrações expõem roupas, malocas ou ocas, adornos e pinturas corporais, 

acredito que esses indígenas não representam a totalidade, pois no litoral onde a 

colonização foi predominante desde o período colonial, eles se adaptaram a outras 

formas de vivência, além conviver em comunidade, muitas vezes trabalham, 

estudam e vivem na cidade, e mesmo com essas modificações no padrão de vida, 

não deixam de ser indígenas. Minha hipótese propõe relação entre o imaginário da 

sociedade sobre o indígena com os livros didáticos e mídias, ambos apresentam o 

indígena caricato, de pena na cabeça e com pinturas corporais, citado 

principalmente no famoso dia do índio, comemorado em 19 de abril. Infelizmente a 

temática indígena ainda está presa nos muros das universidades e nas 
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Organizações Não Governamentais (ONG's), sem apoio da sociedade, pois ela 

desconhece as vezes até a existência do indígena ou acredita que para ser indígena 

é preciso utilizar as roupas ritualísticas na rua.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É observado na pesquisa que alguns livros buscam se adaptar a Lei, 

informando no discurso a importância da valorização da cultura indígena, enquanto 

outros ainda permanecem apresentando conteúdos sobre povos homogêneos e 

praticante da barbárie. Pelo estudo aqui realizado é constatado que a atuação da 

Lei nº 11.645 precisa atuar de forma rigorosa sobre os livros didáticos, intervindo 

principalmente na relação entre os discursos e imagens que são expostas dos 

povos indígenas nos manuais. Por meio desse avanço é possível preencher as 

lacunas sobre a história dos povos indígenas que há muito tempo vem sendo 

preenchida com preconceitos. Com a educação é possível sensibilizar a sociedade 

que os povos indígenas fazem parte da nossa história, e eles estão presentes e 

resistem desde o primeiro dia que o homem branco pisou na Pindorama.  

 Com a aprovação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do Fundamental 

e Médio as modificações deverão ser realizadas, no entanto, conforme pautado no 

documento, as inserções sobre os povos indígenas estão ainda longe do ideal. No 

que tange ao Ensino Fundamental, as proposições sobre os povos indígenas 

mantêm-se num discurso generalista e pouco reflexivo, enquanto no Ensino Médio, 

a área de Humanas como um todo ficou totalmente fragilizada e imprecisa.  

 Nesta nova conjuntura, resta-nos aguardar as novas confecções desses 

materiais que serão disponibilizados para as próximas gerações de alunos, e 

analisarmos se tais construções contribuirão para a mudança de um novo olhar 

sobre os povos indígenas ou se incidirão na permanência dos paradigmas. 
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O ESTADO NA CONTRAMÃO 

 

Desde o ano de 2006 o tema inclusão digital vem sendo tratado no 

ambiente escolar, da educação infantil ao ensino superior, pois é visível o interesse 

das novas gerações pelos aparelhos tecnológicos, como constata a pesquisadora 

Débora Menezes “Em geral, crianças e jovens sabem aproveitar por conta própria 

as oportunidades oferecidas pelo mundo digital, ainda que com propósitos 

recreativos.” no entanto, a forma acelerada que aparelhos eletrônicos, como os 

celulares, penetraram na sociedade acabou sendo vista de maneira negativa, 

principalmente por professores que não tiveram tempo de se atualizar, ou não se 

importam em faze-lo, resistem a nova situação posta, optam por não se adaptar, 

como a maioria dos docentes. Os motivos para tal rejeição são comuns: os 

aparelhos barulhentos atrapalham a concentração; desviam a atenção do 

estudante e competem com o professor na transmissão de conhecimento. 

No ano de 2007 o projeto de lei nº 2.246-A, apresentado pelo deputado 

federal Pompeo de Mattos, é aprovado na câmara dos deputados, ficando proibido 

o uso de telefone celular nas escolas públicas do país, traz em sua justificativa os 

seguintes argumentos: 

 

O presente Projeto de Lei visa assegurar a essência do ambiente 
escolar onde a atenção do aluno deve estar integralmente direcionada 
aos estudos, na fixação do aprendizado passado pelos professores, 
sem que nada possa competir ou desviá-lo desse objetivo. O uso do 
celular no ambiente escolar compromete o desenvolvimento e a 
concentração dos alunos, e são preocupantes os relatos de 

                                                           
312 Artigo desenvolvido a partir das experiências vivenciadas no PIBID - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Interdisciplinar), com base no subprojeto: Cultura Digital: 
tecnologia e comunicação na sala de aula. 
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professores e alunos de como é comum o uso do celular dentro das 
salas de aulas. (MATTOS, 2007: 2) 
 

A medida tem como objetivo “evitar que jovens estudantes utilizem os 

aparelhos para ver imagens pornográficas e de extrema violência” (MATTOS, 

2007:3), os relatos de professores, e da adoção da medida em outros países, 

mostram que além disto os estudantes usam os eletrônicos para jogar, trocar 

“torpedos”, e para exibir-se. 

No mesmo ano o Projeto de Lei nº 2.547, apresentado pelo Deputado 

Nilson Mourão, do Partido dos Trabalhadores, amplia a medida, vedando o uso de 

todos os eletrônicos portáteis em salas de aula ou qualquer outro ambiente que se 

desenvolvam atividades educacionais, das escolas públicas do país, dos níveis de 

ensino fundamental, médio e superior. Inclui ainda um artigo referente a casos de 

infração: 

 

Art. 3º O descumprimento à Lei ensejará a aplicação de advertência 
ao infrator, e multa de 10% do valor do salário-mínimo, em caso de 
reincidência, devendo a fiscalização ser realizada pelas unidades 
regionais de ensino, na forma da regulamentação, que deverá ser 
publicada no prazo de 90 (noventa) dias. (MOURÃO, 2007: 4) 
 

O apense-se à (ao) PL-2246/2007, apresenta ainda, outras razões 

expostas na Sala das Sessões em 05 de dezembro de 2007, algumas reconhecendo 

os efeitos práticos dos aparelhos, como por exemplo, o fato destes permitirem a 

comunicação com grande mobilidade, mas a maior parte da discussão gira em torno 

da invasão dos aparelhos móveis em todos os âmbitos da sociedade. Apesar de 

constatado que a penetração da telefonia móvel ocorre em todas as classes e 

faixas etárias, visto como um gênero de primeira necessidade entre os jovens, e 

que estes aparelhos, com base no rápido crescimento da planta de celulares, 

tendem a se incorporar cada dia mais ao cotidiano do cidadão, a proibição ainda é 

vista como uma tentativa de coibir o uso do aparelho, em função de resguardar as 

novas gerações dos conteúdos que podem ser considerados uma ameaça à 

juventude. No entanto, o Projeto de Lei restringe a medida apenas as escolas 

públicas, mais de normas de livre mercado e é de sua competência definir 

regulamentos para impedir este tipo de ação. 
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Em 2008, um novo Projeto de Lei é proposto, apenso ao PL-2.246/2007, 

da Deputada Eliene Lima, ampliando o escopo da proibição, mas não sem antes 

ressalvar “os casos em que forem autorizados pelo docente ou corpo gestor, com 

vistas ao desenvolvimento de atividades pedagógicas.” (LIMA, 2008:8). Deste modo 

os aparelhos eletrônicos deixam de ser o foco dos "problemas”. A proposta, 

apresentada na Sala das Sessões em 29 de maio do mesmo ano, traz um olhar 

mais cuidadoso, crítico, em relação as novas tecnologias, leva em consideração a 

inevitabilidade de desassociar esses aparelhos da vida das pessoas, que tendem, 

inclusive, a se sofisticar, “uma nova geração de rede de comunicação (...)” 

(LIMA,2008:7). Neste processo de modernização Eliene Lima (2008) defende que: 

“A tecnologia deve servir à educação” pois alguns destes aparelhos podem se 

mostrar auxiliares importantes para atividades formativas. De fato, se espera tirar 

benefícios deste constante progresso tecnológico, que hoje se encontra presente 

também no ambiente escolar. Este é um assunto que afeta todos na sociedade, 

negar o incomodo ou fechar os olhos para ele, só traz reflexos negativos à todos, 

e dificulta principalmente a relação entre os estudantes e professores “Mestres e 

gestores escolares podem e devem encontrar o caminho para reverter esse 

progresso tecnológico em favor da maior aprendizagem dos alunos e melhor 

administração escolar” (LIMA, 2008:7). 

Com a rápida popularização do aparelho celular, já são 191.472.142 

celulares, para 185.712.713 brasileiros313 e estes números crescem a cada ano, 

o “problema” passa a ser a regularização do seu uso, principalmente em sala de 

aula. O exemplo, usado para justificar a medida decretada pelo Congresso Nacional, 

do Estado alemão da Baviera – onde a polícia alemã teve acesso a telefones 

celulares, que pertenciam a estudantes das cidades de Augsburg e Immenstadt, 

contendo imagens pornográficas ou violentas – dá lugar as experiências de países 

que passam a investir em políticas de inclusão digital, como a França, o que ainda 

está longe de ser uma realidade no Brasil. 

A Deputada Angela Portela, vota em 2008 como relatora, foi responsável 

pelo parecer dos dois substitutivos, e da Complementação de voto referente ao 

Projeto de Lei nº 2.246, de 2007 e apensos, expondo os argumentos discutidos 

                                                           
313 De acordo com o Censo de 2010. 
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pelos autores dos PL, afirma ainda, onde a lei deve se concentrar, aprovando as 

medidas do PL – 2.246 – A, mas ressaltando dois pontos, aos quais ela não se 

encontra de acordo, referentes as penalidades: 

(...) acreditamos que a multa de 10% do valor do salário mínimo em 
caso de reincidência, inserida no PL nº 2.547, de 2007, é dispositivo 
estranho à legislação educacional em vigor no País. Quanto à 
possibilidade de advertência, ela já existe em boa parte dos 
regimentos internos das unidades escolares. (PORTELA, 2008: 10) 
 

A Complementação de voto apresentada pela Deputada em junho de 

2009, aponta as decisões da Comissão de Educação e Cultura, tomadas após a 

discussão da matéria: 

 

(...) a redação de um novo substitutivo que aperfeiçoa o mérito da 
matéria ao reunir as melhores ideias dos três projetos de lei 
analisados. Neste sentido, conclui-se que, para preservar a essência 
do ambiente pedagógico, cabe a extensão da proibição de uso em sala 
de aula a todos os equipamentos eletrônicos portáteis que deviam a 
atenção do aluno do trabalho didático desenvolvido pelo professor. 
(PORTELA, 2009: 11) 
 

Por unanimidade o Projeto de Lei 2.246/07, com substitutivo e o Projeto 

nº 2.547/07 e o nº 3.486/08, apensados, é aprovado em reunião ordinária, realizada 

em 3 de junho de 2009, na Sala da Comissão e com a presença de 32 deputados. 

O Congresso Nacional então decreta que fica proibido o uso de aparelhos 

eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de educação básica 

e superior, no entanto, admite o uso dos aparelhos desde que inseridos no 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas e devidamente autorizadas pelo 

professor ou pela gestão escolar. 

Há assim meios na Lei que dão possibilidade para o trabalho com esta 

tecnologias, hoje um dos principais meios de comunicação e veiculo de informação, 

uma chance para os docentes e o corpo gestor reverter o olhar de desconfiança 

sobre o avanço destes aparelhos eletrônicos, que parece mais ameaçador do que 

realmente é. Reconhecer outros olhares lançados, por exemplo, ás redes sociais, 

por educadores que veem nesses espaços a oportunidade de troca entre os alunos, 

de relações e conhecimento, é dar o primeiro passo em direção à um ambiente 

escolar mais atual e presente na vida do estudante. Com interfaces fáceis de usar, 

controles estritos de privacidade, importantes veículos de informação, tanto os 
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aparelhos eletrônicos quanto o acesso à web por meio das redes, não só podem 

como devem fazer parte da educação, do contrário além de reforçar o quadro 

antiquado do sistema de ensino atual, a proibição, sem a realização de debates 

amplos, pesquisas mais aprofundadas e decisões tomadas com base em poucas 

informações, continuará sendo uma prática recorrente das futuras gerações. 

 

O APRENDIZADO TRANSCENDE A SALA DE AULA 

 

Considerar o aluno como sujeito que pode buscar o conhecimento por si 

é algo que devemos ter em mente, se quisermos um avanço continuo no processo 

da aprendizagem a resposta, diante desse contexto de sociedade globalizada, pode 

estar em uma educação que vise auxiliar o jovem na conquista de sua autonomia. O 

avanço tecnológico contribui para que o acesso a informação esteja ao alcance das 

mãos, e os espaços virtuais aos quais o estudante já se encontra habituado, como 

a Internet, são para muitos fonte de pesquisa, de interação social e construção 

cultural, o que torna claro que qualquer tentativa de proibir sua utilização, mesmo 

que em sala de aula, é uma maneira antiquada de lidar com a situação, devemos 

procurar fomentar o debate junto aos estudantes e buscar atribuir funções para 

nova postura do professor. 

 

Sua nova tarefa é orientar o estudante na busca e no processamento 
das informações desejadas para, assim, atingir objetivos, deixando 
ele de ser a “única verdade” que o aluno deve ouvir. Este, por sua vez, 
não é mais um mero repetidor do que o professor diz. Ou seja, o 
professor deixou de ser o responsável único e exclusivo de 
informações, porque os alunos estão conectados a televisão, canais 
a cabo, internet, multimídia. (TIBA, 2006:28) 
 

No mundo globalizado, a busca de conhecimento extrapolou a ideia de que 

esse conhecimento está apenas dentro das páginas de um livro, ou na fala do 

professor, “Atualmente o professor não é a única fonte de aprendizagem.” (TIBA, 

2006:28).  A nova geração busca o conhecimento também nos meios digitais, cabe 

a escola, e aos professores, melhor direcionar seus estudantes na busca por 

fontes seguras de acesso ao conhecimento. É necessário se adaptar às mudanças 

que vivenciamos na contemporaneidade, mas tendo em mente que “(...) as 

tecnologias na educação não são a tábua de salvação nem tampouco podem ser 
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rejeitadas como as causadoras de todos os males” (LIMA, 2009, p. 166), portanto 

nos cabe assumir o objetivo de repensar todo o processo de ensino-aprendizado. 

Na sociedade contemporânea percebemos que o acesso às redes sociais 

é algo comum no cotidiano dos estudantes. Estar conectado a redes como o 

Facebook e/ou o Twitter é cada vez mais constante, ainda que nem todos usufruam 

de meios para constantemente estar presentes nestes espaços virtuais. “Aos 

poucos jovens que ainda não estão globalizados, falta mais oportunidade do que 

desejo.” (TIBA, 2006:28). Ao analisarmos essas mídias sociais percebemos que 

elas trazem conteúdos que podem ser levados as salas de aula, vinculando-os a 

disciplina de História, Língua Portuguesa, entre outras. 

Estes conteúdos podem estar presentes de forma escrita ou em mídias 

audiovisuais nas redes de sociabilização, é comum vermos a divulgação de matérias 

que trazem informações sobre o que está acontecendo no mundo, relacionadas à 

política, cultura, economia, etc. Também encontramos imagens históricas, 

desenhos, charges que satirizam acontecimentos, materiais que geralmente vem 

acompanhados por comentários de internautas das mais variadas regiões do país 

e do mundo. Essas informações podem ser facilmente acessadas pelos estudantes, 

e usadas para fomentar debates em sala de aula, visto que o conhecimento é melhor 

assimilado quando relacionasse com o presente, ou seja, quando pode ser 

observado nas práticas do cotidiano. Este tipo de trabalho traz uma nova 

percepção para o uso das redes, como auxiliares do ensino. Ao utilizarmos os 

conteúdos que encontramos nestes espaços, e lançando sobre eles uma análise 

crítica, damos um significado às redes sociais, mostrando sua utilização não 

apenas como espaço de lazer, mas também como lugar de aprendizagem. 

Existe uma discussão significativa sobre a inclusão digital na sala de aula. 

Alguns pesquisadores, como por exemplo o filósofo italiano Pier Cesare Rivoltella, 

defendem a ideia de que o uso das tecnologias em sala de aula pode contribuir para 

um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. É necessário 

ressaltar que não se busca acabar com os meios tradicionais de ensino – como o 

uso do livro didático, os exercícios, ou com as metodologias utilizadas 

subjetivamente por cada professor. Nas propostas de inclusão digital o que se 
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objetiva é utilizar os meios digitais para trabalhar os conteúdos, de forma mais 

dinâmica, ativa e diversificada. 

Um dos pesquisadores que trabalham com a ideia de que as novas 

tecnologias podem ser proveitosas como suporte no processo de ensino-

aprendizagem é o psiquiatra e educador Içami Tiba. Ao trazer à tona os novos 

paradigmas da educação, em sua obra Ensinar Aprendendo, Ele aponta que a escola 

ainda está relutante em adaptar-se a um ensino que inclua nas suas metodologias 

o uso das tecnologias. O autor defende a ideia de que os jovens estão cada dia mais 

conectados, e que é necessário, no ensino, levar-se em consideração a importância 

que tem os meios digitais como ferramenta que pode contribuir para uma mudança 

na maneira como os conteúdos vem sendo trabalhados em sala de aula, mas não 

antes de colocar em destaque a necessidade dos professores reverem suas 

posturas. 

 

A globalização dos alunos e a liberdade da internet batem de frente 
com a postura de professores detentores do poder, autoritários em 
classe, que se recusam a admitir que o mundo mudou. (TIBA, 
2006:28) 
 

Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, também contribui nesta questão, 

apesar de se voltar mais para a ideia de inclusão digital vinculada ao EAD, mas traz 

considerações muito importantes, que nos ajuda a repensa e compreender melhor 

a possibilidade de construir experiências positivas com os alunos, com o uso das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. 

 

(...) as tecnologias utilizadas no processo educativo não são simples 
suportes; elas são carregadas de sentido, de cultura e interferem no 
nosso modo de sentir, pensar, ver, agir e no modo de se inter-
relacionar dos homens e mulheres em sociedade. (LIMA, 2009, p. 
165) 
 

Por isso, temos de ter em mente que novas formas de ensino e 

aprendizagem aparecem ao serem inseridos estes processos em outras 

plataformas, onde, nesse caso, existe um mundo digital, que apesar de distinto não 

se opõe ao real.  Devemos dar atenção ao fato de que, assim como a forma da 

sociedade se relacionar e interagir sofreram mudanças, a prática de ensino 
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também deve mudar — e isso serve para todas as disciplinas. Neste sentido, é 

importante ressaltar o tipo de linguagem da mídia, a dinâmica dos textos na 

internet, e quem nos dá uma explicação mais sucinta, porém clara deste fenômeno 

é Jurandir Malerba, ao apontar que: “Blogs e redes sociais, por exemplo, não 

aceitam o “textão”. A informação e a análise devem se veicular em gotas. A 

capacidade e a disponibilidade de leitura hoje contam-se em dígitos” (MALERBA, 

2017). 

 

O Twitter é uma das redes cuja apropriação pelos educadores 
mostra-se difícil. Parece um desafio propor uma atividade que atenda 
a objetivos claros usando uma ferramenta que só permite mensagens 
com até 140 caracteres, e cuja rápida sequência de mensagens das 
pessoas que seguimos pode tornar difícil o acompanhamento. 
(STAROBINAS, 2010:33) 
 

Podemos dizer que a informação, de certo modo, pode ser encontrada já 

“decomposta”, para ser repassada de forma rápida, o que por vezes pode garantir 

uma assimilação quase instantânea do estudante, porém sem que seja aprofundada 

e criticada, pelo público, acaba tornando-se um conhecimento passageiro, não 

configurando um saber.  

 

A Web 2.0 é um terreno dinâmico que oferece oportunidades e 
desafios (...) Se por um lado, ela pode potencialmente ser um meio 
indutor de produção de uma história ao alcance de todos, por isso em 
tese mais democrática e mais aberta, a internet simultaneamente 
apresenta questões e desafios novos [...] (IBIDEM, 2017). 
 

Em meio a este labirinto de possibilidades, boas e más, cabe a escola 

investir na formação continuada dos seus professores, para que estes dominem o 

espaço virtual, para além de uma competência instrumental, permaneçam atentos 

as relações, para poder trabalhar de maneira eficiente, crítica e ainda 

salvaguardando eticamente os valores dos jovens. 

 

A quantidade de informações disponíveis e a velocidade com que 
circulam fazem com que o professor tenha o desafio de ser cada vez 
mais completo, sabendo lidar com essas fontes e com o aluno que, a 
cada dia, trilha novos caminhos e neles pode se perder. (TIBA, 
2006:7) 
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Vale ressaltar ainda que os estudantes tendem a ter um melhor 

desempenho, principalmente na escrita, quando se encontram inseridos nestes 

espaços que tornam publicas suas opiniões, isso os estimula a elaborar melhor seu 

texto, e é este o caminho que a educação deve seguir, buscando superar as 

dificuldades, acolhendo realmente o estudante e dando voz aos jovens, pois o 

aprendizado é um trabalho que se faz em conjunto, e neste contexto a tecnologia 

deve servir a educação, e não ser proibida nos ambientes de aprendizado. 

 

NOVOS HORIZONTES PARA EDUCAÇÃO 

 

Será necessário vencer muitas dificuldades se tivermos a pretensão de 

encontrar novos caminhos para a educação, embora não seja nossa intenção 

elencar neste artigo os obstáculos que pode-se encontrar, tomamos por base dois 

conceitos, que achamos essenciais para atender as exigências da sociedade 

contemporânea, autodireção e atualidade, pois não podemos aceitar passivamente 

um modelo escolar que continua a manter o estudante como mero receptáculo de 

informação. “A educação, que ainda está na era da informação, precisa avançar 

para a era do conhecimento.” (TIBA, 2006:24) 

A princípio realizar uma transformação do próprio espaço de aprendizado, 

que influencia diretamente na relação do estudante com a escola, é de suma 

importância, construir um ambiente onde o jovem sinta-se bem-vindo, e que se veja 

como pertencentes ao lugar, que a escola seja verdadeiramente uma extensão da 

comunidade, pois no modelo de ensino atual temos a impressão de que as relações 

humanas estão se desmanchando. É quase impossível olhar para a estrutura 

escolar e não pensar em um presídio, é impressionante a quantidade de grades por 

todos os lados, o regime de horários também não diferem muito do sistema 

prisional. A capacidade criativa dos alunos é pouco estimulada, música, dança, 

teatro, fotografia, as artes em geral recebem muito pouca atenção, raros os 

momentos que os professores, ou membros da comunidade se dispõem a realizar 

oficinas, e atividades diversificadas. 

Infraestrutura precária, falta de professores constantemente, 

conteúdos que não tem nenhuma ligação com a realidade dos estudantes, fazem 
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contraste com um mundo de descobertas do lado de fora dos muros da escola, que 

acaba lhes atraindo, desta forma não podemos atribuir a culpa do desinteresse pelo 

aprendizado aos jovens, um ambiente hostil que não oferece margem para o aluno 

sonhar com uma vida melhor.  Em um modelo de educação empresarial, bancário, 

que a própria sociedade reforça e onde o aluno encontra sentido apenas enquanto 

vislumbra conseguir emprego futuramente, qualquer tentativa de mudança é mal 

vista, principalmente pelos pais, enfrentam resistência na maioria das instituições 

de ensino e muitas vezes sofrem duras críticas por parte da comunidade. 

 Apesar da situação não ser favorável “Não podemos aceitar 

passivamente essas situações retrógradas.” (TIBA, 2006:24) o docente deve 

buscas estimulo para encontrar novas maneiras de lidar com as futuras gerações, 

já que estes se encontram a cada dia que passa mais presentes no espaço digital, 

o mundo virtual pode oferecer a oportunidade de estreitar a relação aluno-professor 

inserindo-os em um espaço de igualdade, onde o estudante tenha voz, e uma 

participação mais ativa na busca da informação e do conhecimento, “O professor 

precisa rever sua própria posição de única fonte para o aprendizado do aluno e 

começar também a pesquisar: Onde se encontra a matéria a ser dada? (...)” (TIBA, 

2006:31). Poucos são os professores que tiveram em sua formação preparo para 

desenvolver atividades neste meio, com a baixa remuneração, em um país que pouco 

investe no ensino, os professores acabam não tendo condições financeiras para 

buscar especializações voltadas para estes exercícios, ainda que houvesse a 

disponibilidade de capacitação em cursos fora do ensino formal. No entanto as 

condições precárias de trabalho, formação acadêmica insuficiente e tantas outras 

queixas, não podem encobrir a importância do trabalho do professor, nem sua 

função transformadora na sociedade. 

 

Quanto custa para um país um mau governante? Quais são os danos 
ao planeta, provocados por empresários inescrupulosos? Qual é o mal 
que causa à sociedade um não-cidadão? Quanto pesa ao país um 
analfabeto ou semi-analfabetizado? Quanto sofre uma família que não 
encontra meios nem para sobreviver? Qual é a qualidade de vida de 
uma pessoa sem estudos? Tais perguntas levam à mesma conclusão: 
os educadores têm muito trabalho pela frente, pois não há nem como 
avaliar a falta que faz a Educação na vida de uma pessoa. (TIBA, 
2006:18) 
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Entendemos assim que é essencial realizar uma reflexão séria sobre a 

Educação, pois se estudar só faz sentido se vier acompanhado de trabalho, então 

devemos levar em conta que cada estudante tem aptidão de escolher o que vai 

desenvolver. Neste sentido a autodireção, tem como objetivo dar autonomia ao 

aluno, com o professor cumprindo a função de orientador, para executar suas 

pesquisas, garantir sua voz, conhecer e lutar pelos seus direitos, além de ser 

estimulante para o próprio jovem, auxilia em sua formação crítica, de forma mais 

criativa e produtiva. 

 

A auto direção era entendida como a participação direta de todo o 
coletivo nas diversas formas de trabalho produtivo e intelectual da 
vida escolar. Considerava a realização do trabalho o fator principal de 
formação e base da atividade escolar. Explorou o caminho da ligação 
do trabalho físico e intelectual com base na participação da criança 
na comunidade, na vida e sua inserção no processo do trabalho 
produtivo. (LEPESHINSKIY apud FREITAS, 2009:13-14) 
 

Ressaltamos ainda que as mudanças devem perpassar todos os 

ambientes aos quais o jovem tem ligação, pois educar é uma ação que se faz em 

conjunto, já não podemos depositar toda esta responsabilidade nas mãos dos 

professores, a comunidade, família e o próprio estudante fazem parte desta 

construção, e é de suma importância que lidem com as dificuldades de maneira 

coletiva, se o objetivo da educação for dar a chance das próximas gerações terem 

condições de uma vida melhor a resposta é formar crianças-edificadoras314. Para 

isto, temos de pensar a princípio em realizar a formação integral dos jovens, 

“aquela que transmite valores de cidadania, responsabilidade e solidariedade (...)” 

(TIBA, 2006:8) ou seja, para além dos muros escolares, das disciplinas escolares, 

o professor pode ensinar o jovem a compreender e assimilar a atualidade, para que 

este participe dela, participe da sociedade, pois se esta era uma característica do 

ensino, é algo que vem se perdendo a algum tempo. 

 

Nos últimos anos, a Educação deixou de ser prioritária nos programas 
políticos; por isso, o sistema escolar começou a entrar em falência, 

                                                           
314 Termo utilizado por Viktor Nikholaevich Shulgin (1894-1965), o teórico da pedagogia do meio, 
em sua obra “Questões fundamentais da educação social” (1924) Referenciada por Luiz Carlos de 
Freitas, professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, na obra A Escola-Comuna, 2ª ed. 
Expressão Popular: São Paulo – 2013.  
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deixando de atingir suas metas, quais quer que fossem. Os maiores 
prejudicados, claro, foram os professores e os alunos. Se os 
estudantes são o futuro de um país, como são preparados para 
receber o Brasil que lhes vamos deixar? (TIBA, 2006:26) 
 

É preciso enxergar que o sistema de ensino, e o modelo de escola, não 

apenas perderam o sentido para a maioria dos jovens, mas perderam de vista os 

seus objetivos, semelhantes a redes prisionais, relegam o estudante do seu 

próprio processo de construção, negando o direito destes de vivenciar sua 

juventude. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Participando do processo de ensino-aprendizagem com a turma do 7° ano 

“C” do ensino fundamental na Escola Municipal Mário Matos em Garanhuns, 

edificamos experiências muito significativas, importantes para nossa formação 

acadêmica e cidadã. Buscamos estimular a comunicação na sala de aula, 

exemplificar as formas com que o homem transmitia o conhecimento ao longo da 

história, das pinturas rupestres aos ensinamentos Socráticos, onde conversas 

eram feitas ao ar livre em praças, mostrando que até chegar ao sistema atual de 

ensino, no qual eles estão inseridos, houve um processo, onde constantemente 

ocorreram mudanças. Procuramos evidenciar neste contexto os conceitos de 

história e tecnologia, tomando por base a obra: Dicionário de Conceitos Históricos, 

de Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva, e causar uma reflexão sobre a 

relação entre eles.  

Na prática, tivemos a chance de sentir o quanto pode ser complexo 

trabalhar assuntos de história com estudantes do 7º Ano, mesmo com a utilização 

do lúdico na sala, o que nos fez recorrer a mídias alternativas: o uso de músicas; 

vídeos e documentários, exibimos trechos do documentário La Educacion Prohibida, 

no intuito de relacionar os objetivos da escola prussiana do começo do século XIX, 

onde vemos nascer o conceito de escola pública, gratuita e de qualidade, com o 

papel do sistema educacional atual. Cadeiras enfileiradas, o professor como 

detentor de todo o conhecimento, o dono da sala de aula, entre outras 

características similares que foram herdadas de um modelo de escola que tinha a 
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intenção de fomentar a obediência, disciplina e o autoritarismo, são ainda 

contemporâneas aos estudantes, e tem uma forte influência em todo o sistema 

educacional, responsável por formar um povo dócil, obediente, desinformado, 

acrítico e desatualizado. 

Enfrentamos muitos desafios, alguns desmotivadores, outros 

instigantes, o que faz parte da formação, e da profissão, o PIBID acaba auxiliando 

neste tipo de entendimento. Como ainda não somos de fato professores acabamos 

por encarar de uma maneira diferenciada os problemas que vivenciamos em sala de 

aula, passamos e enfrentar cada obstáculo como uma forma de aprendizado, uma 

oportunidade de crescer, exercitar a criatividade e estreitar a relação com os 

estudantes, que na escola, onde foram realizadas nossas intervenções, sofriam 

com as mesmas dificuldades. A falta de recursos tecnológicos que pudessem 

garantir o acesso à web comprometeu parte do projeto, o desenvolvimento de 

atividades que levassem os estudantes a realizar produções coletivas no ambiente 

virtual, onde pretendíamos analisar o senso democrático dos estudantes e 

exercitar o trabalho em grupo, ficou impedido de ser realizado no espaço virtual. 

Buscamos assim soluções, com base na metodologia do projeto, dando ênfase à 

sociabilidade, compartilhando com os estudantes a situação, e a Introspecção 

reflexiva, fundamentada nas ideias do filósofo francês Michel de Montaigne (1533 – 

1592), fazendo com que os próprios alunos participassem de maneira mais ativa 

da realização do projeto, tendo lugar de fala e não apenas inseridos no projeto como 

meros receptores de informação. 

Contrapondo a escola verbalista, de educação tradicional, entendemos 

que deve fazer parte da educação: despertar no estudante o interesse pelas 

conquistas no campo do conhecimento, sua capacidade de formular julgamentos 

próprios, a capacidade de análise, acostuma-lo a considerar opiniões diferentes, 

conhecer culturas e experiências diversas fora de sua zona de conforto. 

Por fim frisamos ainda que: a escola e os professores são os principais 

agentes de mudança social, e precisam sim atualizar-se, rever seus métodos, 

fortalecer a educação continuada, integrar as novas tecnologias ao seu cotidiano, 

descobrir e construir novos espaços de conhecimento. Caso não procuremos 
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mudar o sistema escolar continuará em crise, onde os jovens aprendem coisas que 

não são ensinadas, e ensina-se aquilo que ninguém se interessa em saber. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Ao observamos a familiaridade dos alunos com jogos e tecnologia, e os 

problemas envolvendo os meios tradicionais de ensino, foi elaborado pelos membros 

do grupo, uma metodologia alternativa que fosse atrativa e eficaz dentro da 

realidade escolar. O RPG aparece como um formato de jogos digitais que permite 

a construção de diálogos e facilita a nossa abordagem metodológica, tornando 

possível adaptar o conteúdo acadêmico e especializado a uma linguagem 

compreensível pelo público-alvo. Além disso, os jogos de RPG Maker perpassam 

todas as gerações de consoles desde a era 8-bits315, portanto, é um modo de jogo 

acessível a todos os públicos. 

                                                           
315 A terceira geração de videogames, popularizada por jogos como Pokemon Fire Red e a saga Super 
Mario. 
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 O Evolucy é inovador em muitos sentidos. Não só por se tratar de um jogo 

específico para trabalhar o assunto de Pré-história na educação básica, mas 

porque abre precedente para uma área de produção pedagógica que por muitas 

vezes não se desenvolve: a união entre conteúdo, didática e tecnologia. Para além 

dessa função, a construção do jogo utiliza-se simultaneamente dos pilares da 

universidade pública (ensino, pesquisa e extensão) para aferir sua aplicabilidade 

prática. 

É de fundamental importância ressaltar que o Evolucy foi criado com o intuito 

de servir como um suporte interativo para as aulas do professor e do material 

teórico, jamais substituindo o seu papel em sala de aula. Para garantirmos que 

esse objetivo fosse atingido, a preparação do jogo também envolveu a produção de 

um plano de aula para que o docente seja auxiliado no ato da utilização.  

 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO E RESULTADOS 

 

Tendo em vista que os conhecimentos técnicos necessários para a criação 

de um jogo não são de domínio popular, o grupo procurou utilizar ferramentas 

básicas e de interface intuitiva, o que torna possível a difusão dessa prática pelo 

âmbito pedagógico. Houve um cuidado em preparar a ambientação e caracterização 

visual do jogo para que este fosse suficientemente representativo. 

 Ao analisarmos como seria o processo de produção e desenvolvimento do 

jogo, contamos com equipes responsáveis pelo levantamento de informações 

necessárias como características das principais espécies do gênero Homo que 

seriam abordadas316, aspectos da fauna e flora presente no ambiente retratado, 

ou seja, a parte da pesquisa, além de terem equipes voltadas a confecção do 

roteiro, onde essas informações levantadas pelas pesquisas vão estar atreladas a 

uma linguagem mais comum aos jovens, e a equipe responsável pela parte mecânica 

de criação, que está responsável pela parte tecnológica do jogo. Ao todo, o jogo 

tende a possuir 07 (sete) fases, das quais 4 (quatro) são destinadas às principais 

espécies do gênero Homo, 1 (uma) responsável por tratar da diáspora humana e as 

                                                           
316 Homo habilis, Homo Erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens, são as espécies que são 
abordadas no game. 
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outras 2 (duas) restantes, ficam para demonstrar o processo de ocupação das 

Américas. 

 No segundo semestre de 2017, foi lançado a versão Demo do jogo, uma única 

fase que consistia demonstrar na prática tudo que foi arquitetado em teoria pelo 

projeto Humanizarte317. Nessa primeira etapa do jogo, o foco se deu no Homo 

habilis, onde foi todo trabalhado as características dessa espécie, além de retratar 

animais desse período e a vegetação. Ademais, o enredo do game trazem dois 

personagens principais: Lucy e Professor Walter. A personagem Lucy é uma aluna 

que está em busca de aprimorar seus conhecimentos sobre o período Cretáceo, o 

nome é também uma referência ao fóssil de um Australopithecus afarensis de 3,2 

milhões de anos atrás, descoberto em 1974. Já Walter, é o professor que conduz 

a Lucy por toda essa jornada, que inclui viagem no tempo através de uma máquina 

criada pelo mesmo, que leva a jovem há 2 milhões de antes do presente, período 

em que o aparecimento do Homo habilis e é o que dá sustentação para todo o 

roteiro utilizado posteriormente na construção das demais fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 A Humanizarte (humanizarteufpb@gmail.com), é um projeto de pesquisa, que consiste em 
desenvolver novos métodos para o Ensino da História através do uso de tecnologias, ao qual o 
Evolucy está submetido. Atualmente o projeto está ligado ao programa de monitoria das disciplinas 
de Pré-História, História Antiga II e História da América I, disciplinas ofertadas pelo depto. de 
História - DHis/CCHLA/UFPB que compõe a grade obrigatória do curso de Licenciatura em História 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de também ser um grupo de estudos aberto aos 
discentes da graduação, que está sendo coordenado pelas docentes: Dra. Cláudia Lago e Dra. 
Priscilla Gontijo.  
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Imagem 1 - Personagens principais:  Lucy e Professor Walter    

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Imagem 2 - Espécie abordada: Homo habilis 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Já a segunda fase do Evolucy, que foi desenvolvida através do projeto 

Prolicen318, traz o enredo cheio de características de um outro hominídeo, o Homo 

                                                           
318 Programa de Licenciatura que visa dar suporte aos cursos de Licenciatura da Universidade 
Federal da Paraíba, que proporcionou ao Evolucy um suporte tanto financeiro como teórico para a 
construção da segunda fase, no qual contou com as docentes: Dra. Monique Cittadino, orientadora 
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Erectus, pois o professor Walter na esperança de voltar aos dias atuais com Lucy 

através da máquina do tempo, não consegue tal feito e acaba numa nova aventura 

em outra temporalidade. Com isso, Evolucy possui atualmente 2 (duas) fases 

completas, que já estão autorizadas a serem exibidas com respaldo jurídico da 

própria instituição, pois o projeto Humanizarte já deu entrada no processo de 

patente do jogo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

 

Imagem 3 - Lucy e mamutes, animais comuns durante o período do Homo 

erectus 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

É importante destacar, que o Evolucy não pretende ser comercializado. O 

jogo foi desenvolvido no intuito de que, além das instituições de ensino, a 

comunidade em geral possa usufruir do jogo, levando o processo evolutivo e o 

conhecimento sobre a pré-história de uma forma mais democrática a todas as 

pessoas que quiserem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Para isso, contamos 

com outra ferramenta importante na divulgação do jogo, que é a plataforma digital 

da Humanizarte, um site319 em que o jogo e suas atualizações são hospedados e 

podem ser baixados gratuitamente pela população. Além do download do jogo, o 

                                                           
do Evolucy durante a vigência do Prolicen (2017.2 e 2018.1), vinculada ao Depto. de História - 
DHis/UFPB e a Dra. Priscilla Gontijo, que atuou como colaboradora do projeto. 
319 Endereço do site: humanizarte8.webnode.com 
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site ainda possui informações sobre a equipe, outros projetos, mais informações 

sobre a instituição ao qual o jogo é filiado e também conta com um questionário de 

opinião, criado para o controle de como o jogo pode ser benéfico para os fins aos 

quais ele foi desenvolvido, onde a população que tem acesso ao game pode exercer 

sua opinião sobre o mesmo.  

Ainda em 2017, ano em que a primeira fase do jogo foi feita, a equipe buscou 

testar na prática o jogo. Evolucy foi apresentado na EMEF. Padre Pedro Serrão320, 

a uma turma do 6º ano que já tinha conhecimento sobre os assuntos relacionados 

a pré-história, a professora da turma, junto com o outro professor efetivo de 

História da instituição e os diretores da escola, também tiveram a oportunidade de 

jogar e compreender mais sobre essa nova dinâmica que a tecnologia propõe, nos 

garantindo um feedback muito positivo, assim como os alunos que mostraram muito 

interesse pela ideia e também comentaram bastante sobre tudo o que os mesmos 

haviam visto que eram semelhantes às aulas que tiveram de pré-história, todo esse 

registro dessa atividade está disponível no site. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A postura de divulgação do projeto tem como principal objetivo a propagação 

de um conceito, que consideramos inexplorado nas disciplinas de humanidades. A 

partir dessa expansão de possibilidades, achamos que é possível agregar na 

construção de metodologias alternativas que diversifiquem o processo de ensino-

aprendizagem, visto que as demandas concretas do meio estudantil se ligam aos 

avanços tecnológicos 

 As experiências que tivemos em relação à aplicação do Evolucy trouxeram um 

retorno muito positivo ao projeto, o que tornou possível seu aprimoramento e pôs 

em curso novas funcionalidades voltadas a realidade da escola pública. Nesse 

sentido, podemos dizer que o objetivo inicial está se mantendo conforme a 

percepção do grupo em relação às questões de ordem prática. 

                                                           
320 Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, situada no bairro do Cristo 
Redentor em João Pessoa - PB. 
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Outrossim, encontramos problemas relacionados a criação do jogo, uma vez 

que há a necessidade de uma formatação que possa retratar o período com maior 

fidelidade. Dessa forma, foi necessário a aquisição de uma mesa digitalizadora para 

a criação de personagens e do módulo. Além disso, houve um gasto durante a 

produção do jogo em relação a utilização da plataforma RPG Marker. Por fim, 

também podemos citar as dificuldades em subsidiar as pesquisas científicas no 

Brasil, e principalmente para projetos que estimulem a criação de novas didáticas 

digitais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cinema é uma técnica que se utiliza de vários recursos para a captação de 

imagens e de sons; é também uma arte, pois o cineasta compõe sua obra 

cinematográfica utilizando-se daquelas técnicas de captação de imagens para 

poder reproduzi-las em quadros sucessivos, dando assim a impressão de 

movimento. Essa obra, resultante do trabalho coordenado do cineasta, consiste, 

acima de tudo, numa narrativa que, frequentemente, pretende alcançar um 

determinado nível estético.  O resultado desse processo é o que chamamos de 

arte. O cinema se divide em vários gêneros, como o drama, a comédia, o musical, 

o suspense, o documentário, entre outros. Nesse texto, iremos centrar nossas 

discussões sobre o gênero documentário como um recurso pedagógico a ser usado 

pelo professor, da mesma maneira que viabiliza uma estratégia para auxiliar os 

alunos na compreensão dos processos históricos, possibilitando debates 

pertinentes para o ensino de história. Acreditamos, assim, que o cinema possa ser 

explorado como um documento histórico, revelando a experiência cultural de uma 

época, seus valores, códigos e conceitos.321  

A discussão sobre a relação entre o cinema e sua utilização no ensino, bem 

como a produção de filmes educativos, no Brasil, remontam às décadas de 1920 e 

1930. De acordo com Cristiani Bereta da Silva, intelectuais ligados ao movimento 

da Escola Nova, como Fernando Azevedo, Francisco Campos, Afrânio Peixoto, Anísio 

Teixeira e outros, já apontavam o forte potencial do cinema na educação das 

                                                           
321 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 5.ed. São Paulo SP: Contexto, 2013. 
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crianças e jovens da época.322 Nesse sentido, o uso do cinema em sala de aula não 

é uma novidade. Entretanto, a questão que se discute entre profissionais da área 

e que está em constante processo de revisão é como esse recurso pode ser mais 

bem explorado em sala de aula pelo professor, de modo que o cinema não seja usado 

somente como uma mera e simples ilustração de um evento ou paisagem, mas que 

também possa ser uma fonte de inúmeras problematizações mediadas pelo 

professor de história, por exemplo. 323    

O profissional do ensino de história, que faz uso do cinema, pode levar os 

seus alunos a aprenderem História a partir das interpretações das ações humanas 

em tempos e lugares diferentes. “Cinema é história”, afirmou categoricamente 

Marc Ferro. O filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, uma pura 

invenção, é História.324 Ele é um meio de comunicação, de expressão, de construção 

de sensibilidades e de entretenimento. “Ver” um filme, para o aluno, é ter a 

possibilidade de uma experiência sensorial significativa, pois as obras estão 

carregadas de tensões, rupturas e permanências que modificam o modo como os 

sujeitos pensam a si mesmo, os outros e do mundo em que vivem.325 Isso deve ser 

entendido como um processo complexo, no qual o professor tem um papel 

determinante como mediador dessa experiência. 

Os filmes, de um modo geral, não podem ser pensados como um retrato fiel 

da história tal como ela aconteceu, mesmo se tratando de um documentário que, 

suspostamente, seria uma apresentação objetiva e fiel da realidade. Toda produção 

cinematográfica é uma representação do real. Ela tem que ser entendida como uma 

produção cultural, de um discurso, com um tipo linguagem própria, produzida num 

determinado contexto histórico e capaz de transmitir informações, de comunicar 

emoções e sentimentos.326 Nanook, o esquimó, filme produzido por Robert Flaherty, 

conhecido por ser a origem do tipo documentário, é bastante discutido quanto à 

                                                           
322 SILVA, Cristiani Bereta da., et al. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das 
prescrições para o ensino de História. Espaço Pedagógico. v. 21, n. 2, Passo Fundo, p. 318-335, 
jul./dez. 2014. 
323 Idem, p. 319. 
324 FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1992, p. 86. 
325 GUIMARÃES, Selva. Didática e prática de ensino de História: Experiências, reflexões e 
aprendizados/Selva Guimarães. - 13' ed. rev. e ampl. - Campinas, SP: Papirus, 2012, p. 260. 
326 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2008, p. 373. 
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sua produção, pois os atores sociais que representaram a comunidade esquimó no 

filme já não tinham muitos dos hábitos que foram representados diante da 

câmera.327 

Em decorrência das ações desenvolvidas no Grupo de Pesquisa “Os espaços 

na Modernidade”, um grupo que tem como integrantes professores do ensino 

básico e superior da rede pública de Natal, e alunos matriculados nos Estágios 

Supervisionados, foi elaborado um projeto de extensão que propõe a realização de 

um documentário de curta duração sobre um tema específico da história do Rio 

Grande do Norte: a vida urbana de sua capital nas três primeiras décadas do século 

XX. O produto final poderá ser explorado pelos educadores nas escolas e usado 

como material de apoio a suas ações em sala de aula. 

 A produção do grupo converge para esse tema,  a dissertação de Renato 

Marinho, por exemplo, analisa a gestão dos espaços públicos a partir das 

Resoluções da Intendência entre os anos de 1904 a 1929; Marcia Marinho, que 

investigou os novos costumes, práticas, sociabilidades nos novos espaços que 

foram criados para atender essa demanda da sociedade como os teatros, cafés e 

praças; a dissertação de Khalil Jobim concentrou a pesquisa no porto de Natal e 

sua relação com a cidade no final do século XIX e início do século XX;  a dissertação 

de Gabriela Siqueira, que analisou o  processo de implantação e estruturação do 

bairro de “Cidade Nova” nas três primeiras décadas do século XX, e Raimundo 

Arrais, Alenuska Andradre e Marcia Marinho, que analisaram as intervenções 

urbanísticas e as inovações técnicas, realizadas pelas pelos grupos dominantes da 

cidade em nome do “progresso” e da  “civilização” entre anos de 1900 a 1930.328  

                                                           
327 FEITOSA, André Fonseca. O documentário enquanto fonte histórica: possibilidades e 
problemáticas. Anais do XXVIII Simpósio Nacional de História. Natal: ANPUH, 2013. Disponível em 
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371307904_ARQUIVO_ARTIGOANPUHDocu
mentariocomofontehistorica2013.pdf > acesso em 06/02/2019. 
328 ARRAIS, Raimundo, et al. O corpo e a alma da cidade: Natal, entre 1900 e 1930. Natal: EdUFRN, 
2008. MARINHO, Márcia. Natal também civiliza-se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque 
natalense. Natal: EDUFRN. 2011. SANTOS, Renato Marinho Brandão. Natal, outra cidade: o papel 
da Intendência Municipal no desenvolvimento de uma nova ordem urbana (1904-1929). Dissertação 
(Mestrado em História). Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), Natal, 2012. SIQUEIRA, Gabriela Fernandes de. Por uma “Cidade Nova”: 
apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). Dissertação (Mestrado 
em História). Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Natal, 2014. 

http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371307904_ARQUIVO_ARTIGOANPUHDocumentariocomofontehistorica2013.pdf
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1371307904_ARQUIVO_ARTIGOANPUHDocumentariocomofontehistorica2013.pdf
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Essa preocupação com a história da cidade também está presente na obra 

coletiva A terra, os homens e os sonhos, na introdução, Arrais indica que o livro 

estava à atenção que a produção do grupo deveria dar à questão do ensino de 

história do Rio Grande do Norte. De acordo com o organizador da obra, Raimundo 

Arrais, o livro aparece como uma convicção de que há uma profunda relação entre 

o conhecimento produzido academicamente pelos historiadores e o seu leitor, 

“sobretudo um tipo especial de leitor, aquele leitor nosso colega de profissão” que 

realizar um trabalho árduo atuando na sua “solidão de sala de aula, lindando com 

jovens que não encontram estímulo para refletir sobre esta cidade”.329  

Nesse artigo discutiremos o uso do cinema como recurso didático e como 

estratégia pedagógica na construção de sensibilidades dos alunos; descreveremos 

o processo de produção do curta-metragem, a pesquisa, a criação do texto, as 

discussões e as decisões tomadas dentro do grupo sobre a produção do 

documentário e, por fim, relataremos uma experiência na produção de um material 

didático específico: o documentário.  

 

O CINEMA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

O cinema, desde 1998, é reconhecido nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais como um recurso pedagógico que torna possível que os alunos 

compreendam os processos históricos de uma maneira mais dinâmica e atrativa.330 

O PCN do ensino de história direcionado para os anos finais do Ensino Fundamental 

ressalta a possibilidade de se trabalhar com filmes em sala de aula, argumentando-

se que esse tipo de material cinematográfico deve ser utilizado como documento 

histórico e que o professor precisa levar em conta a capacidade de abordar e tratar 

a especificidade desse documento.  

O grande problema para a exploração adequada desse recurso consiste no 

fato de que essa arte sofre uma grande resistência por parte da equipe pedagógica 

da escola, principalmente aquelas que são adeptas do modelo da “escola 

                                                           
329 ARRAIS, Raimundo. A cidade, o todo e as partes.In: ARRAIS, Raimundo (org). A terra, os homens 
e os sonhos: a cidade de natal no início do século XX. 1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017, p. 11. 
330 Brasil. Secretária da educação fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: história. 
Brasília, 1998. p. 83. 
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tradicional”, que por se orientarem por uma metodologia rígida dificultam o uso de 

filmes em sala de aula.331 Outra dificuldade com que o professor se depara na escola 

é o cumprimento dos conteúdos programados para o ano letivo e a preocupação 

com a quantidade de horas/aulas no currículo escolar. Esses fatores colaboram 

para que o profissional da educação evite trabalhar com esse tipo de documento 

que demanda tempo para ser exibido e explorado do ponto de vista artístico, técnico 

e histórico, inviabilizando condições de um trabalho adequado com a obra 

cinematográfica. 

Mesmo no interior da escola renovada, afirma Napolitano, dos anos 1970, 

que usa o cinema como material pedagógico, mas não com tanta frequência. O 

grande problema encontrado nessas escolas é a dificuldade no uso e na maneira 

como as produções cinematográficas são tratadas em sala de aula pelo professor 

no seu trabalho com os alunos. A seleção de um filme pelo docente, na maioria das 

vezes, tende a levar em consideração somente o seu conteúdo, deixando o filme 

falar por si só. O professor acaba por não realizar o seu papel de mediador, deixando 

de atrair a atenção dos discentes para outros aspectos que fazem parte da 

complexidade do cinema. 

O professor pode usar o cinema como um meio de promover entre os alunos 

reflexões e debates pertinentes aos conteúdos selecionados, priorizando o diálogo, 

a interação e a aprendizagem. Nas aulas de história, por exemplo, o professor pode 

explorar com os seus alunos as produções fílmicas, adotando o ponto de partida do 

filme como um documento histórico. Isso quer dizer que ao explorar qualquer 

produção cinematográfica – de ficção ou não ficção – o docente pode voltar a 

atenção do aluno para o fato de que o filme é um produto realizado por meio de uma 

experiência cultural de uma época, com valores, códigos e conceitos específicos. O 

educador não deve simplesmente ficar preso ao conteúdo do filme, mas também 

levar em consideração os elementos que fazem parte do filme, como a montagem, 

a fotografia, a trilha sonora e a linguagem verbal ou não verbal.332 

                                                           
331 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 5.ed. São Paulo SP: Contexto, 2013, 
p.7. 
332 CASTELO, Sander Cruz, et al. Imagem e ensino de história. In: Ensino & linguagens da história / 
Antonio Germano Magalhães Junior e Fátima Maria Leitão Araújo (Organizadores). – Fortaleza: 
EdUECE, 2015, p. 235-267. 
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Pensando nisso, o Grupo de Pesquisa desenvolveu um projeto de um curta-

metragem, um documentário que atendesse a esses objetivos, de sair dos muros 

da universidade e chegar até as escolas para ser explorado pelos educadores na 

sala de aula. 

 Esse documentário, originalmente previsto para ter aproximadamente 15 

minutos, tratará de um tema específico da história do Rio Grande do Norte, a vida 

urbana de sua capital nas três primeiras décadas do século XX. O recorte temporal 

do curta-metragem se justifica , por um lado, porque o período selecionado 

apresenta uma certa unidade, que pode ser vista na manutenção das estruturas 

políticas e na forma de intervenção sobre o espaço público, não obstante a 

alternância e reconfiguração do poder ocorrido na década de dez, passando a 

apresentar configurações específicas a partir de 1930; por outro lado, esse 

período tem sido objeto de uma expressiva produção saída do Grupo de Pesquisa 

“Os espaços na Modernidade”.333  

O documentário, na sua definição clássica, de acordo com Luiz Lucena, “é o 

tratamento criativo da realidade”, ou seja, é um aspecto da realidade captada por 

meio de dispositivos variados, com “o objetivo de estimular o desejo e a ampliação 

do conhecimento e das relações humanas”, colocando problemas e soluções nas 

esferas dessas relações. Esse tipo de produção reflete uma perspectiva, um ponto 

de vista, a do seu realizador.334 Esse tipo de produção, afirmam Jacques Aumont e 

Michel Marie, leva em consideração o efeito do real, que quer dizer que mesmo um 

espectador assistindo a uma produção e tendo consciência de que aquilo não é o 

real, em algum momento ele acreditará que aquilo existiu de fato.335 Bill Nichols 

afirmou que o documentário “reivindica uma abordagem do mundo histórico e a 

capacidade de intervenção nele, moldando a maneira pela qual o vemos”. 336  Nesse 

sentido, André Fonseca Feitosa chama nossa atenção para o fato de que, nesse 

tipo de produção, é fundamental o efeito do real, da noção da representação que 

está sendo apresentado “existiu”. 

                                                           
333 O projeto de pesquisa A cidade, do renascimento à morte: espaço, tempo e modernidade na 
cidade de Natal (1900-1940)  está vinculado ao grupo de pesquisa Espaços da Modernidade 
coordenado e orientado pelo professor Raimundo Arrais. 
334 LUCENA, Luiz Carlos. Como fazer documentários: conceito, linguagem e prática de produção. 2. 
ed. São Paulo: Summus, 2012, p. 14-16. 
335 FEITOSA, 2013, p. 7-8 apud AUMONT, J; MARIE, M, 2003, p. 92. 
336 FEITOSA, 2013, p. 8 apud NICHOLS, B, 2009, p. 69. 
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Quando pensamos em cinema, na sua produção, também pensamos, em certa 

medida, naquilo que nele pode ser verdadeiro e naquilo que pode ser falso. Sobre 

isso Philippe Dubois afirma que há uma “angustia do ilusionismo”, que gerou, em 

relação à imagem fotográfica e cinematográfica, três discursos. Um deles 

possibilita identificar um “traço do real”, mesmo com alguma interferência da 

realidade em maior ou menor grau. A imagem – fotográfica ou cinematográfica – 

guarda detalhes indicativos da presença de quem a registrou e do que foi 

registrado.337 Bill Nochols se aproximou a esse discurso, pois ele acredita que 

exista mesmo um “traço do real” nas obras documentaristas, levando em 

consideração o mundo histórico como referencial básico.338 

E por isso o professor, ao pretender utilizar o documentário em sala de aula, 

deve evitar a noção de que o documentário, por mais sério e verídico que possa 

parecer, apresente uma única abordagem possível. Esse tipo de produção, afirma 

Marcos Napolitano, é um gênero que implica num conjunto de regras de linguagem 

e de ações: a produção de um roteiro, de técnicas de filmagem, princípios de 

montagem e edição, tornando-se um conjunto de escolhas dos profissionais 

envolvidos.339 A leitura de um filme, afirma Circe Bittencourt com base no método 

de Marc Ferro, deve levar em consideração às partes do “que é um filme” 

propriamente dito – seus planos e temas – ao que “não é filme” – autor, produção, 

crítica e regime político. A autora indica que a análise deve ser ampliada, seguindo 

o método de Pierre Sorlin, isto é, deve ir além de uma compreensão conjuntural do 

filme como proposto por Ferro.  De acordo com Sorlin, a análise do filme leva em 

conta o conjunto de elementos que o formam, que incluem sons, vozes, ruídos, 

palavras, músicas, etc. A análise deve conter cada elemento constitutivo da 

produção cinematográfica, exigindo uma leitura externa como qualquer outro 

documento, pois está inserido em algum contexto social.340  

                                                           
337 NETO, 2013, p. 81 apud DUBOIS, 2004, p. 25-53. 
338 NETO, Simplício. A história como montagem no documentário moderno. Doc On-line, n. 15, 
dezembro 2013, pp. 69-110. Disponível em < http://doc.ubi.pt/15/dossier_simplicio_neto.pdf  > 
acesso em 21/01/2019. 
339 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. 5.ed. São Paulo SP: Contexto, 2013, 
p. 31. 
340 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2008, p.374. 
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O documentário sobre a cidade de Natal, que está sendo produzido pelo Grupo 

de Pesquisa “Os espaços da Modernidade”, tem como objetivo levar esse tipo de 

experiência para dentro da sala de aula. O documentário sobre Natal, que trata de 

uma parte específica da história local, pode ser um recurso bem aproveitado pela 

comunidade escolar, no sentido de ser um facilitador de um processo complexo que 

é a relação entre o conhecimento escolar e o conhecimento histórico. Por se tratar 

de um tema próximo da realidade de alunos e professores o documentário pode 

auxiliar os docentes a responderem ao seguinte questionamento: para que serve 

estudar história? O documentário tem essa proposta, de ser uma ferramenta que 

possa ser usada pelos professores em sala de aula como uma maneira de 

apresentar o conhecimento histórico como uma ciência que estuda as experiências 

dos homens e das mulheres no tempo, o cotidiano, a cultura, a política, o indivíduo 

e sua relação com o restante da sociedade, o que contribui para uma consciência 

histórica mais crítica e também transformadora. 

 

A EXPERIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO 

 

A produção do A cidade de Natal em documentário (1900-1940) contou com 

a participação dos membros do Grupo de Pesquisa, entre colaboradores e bolsistas 

do projeto, no que diz respeito às pesquisas sobre a cidade de Natal nas quatro 

primeiras décadas do século XX. Todas a imagens reunidas receberam tratamento 

para preservar e aumentar a sua qualidade. O roteiro do documentário foi escrito 

pelo professor Raimundo Arrais. No roteiro, estão esquematizadas as cenas, 

selecionadas as imagens, as sequências e as falas de personagens. Trabalhou-se 

com um modelo de roteiro no qual cada página está dividida em duas colunas: na 

primeira se apresenta o texto, dividido por blocos; na segunda, estão as indicações 

das imagens que devem acompanhar a parte correspondente do texto.  

Durante as reuniões do Grupo em torno do documentário,  o texto foi 

bastante discutido, criticado e modificado várias vezes. Foi dispensada uma 

atenção maior a essa parte do processo, pois o roteiro é a base de qualquer 

produção fílmica, ou seja, ele é o guia para o diretor. O documentário será dirigido 

pelo professor do IFRN, Artemilson Alves de Lima, que tem experiência na área de 
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História e Educação a Distância, atua também como videomaker, realizando 

diversos trabalhos em vídeo. 

  Após as discussões sobre a estrutura do roteiro, a etapa seguinte do 

projeto foi a seleção das imagens para o documentário. O material iconográfico, 

resultado das pesquisas dos bolsistas, consistia em fotografias dos acervos de 

Manuel Dantas, de João Galvão e de Jaeci Emerenciano, bem como por recortes 

selecionados do jornal A República. Em seguida foram realizadas as primeiras 

discussões sobre como esses acervos poderiam ser explorados dentro do roteiro 

e do ritmo da narração – a escolha do narrador (a) ainda estava para ser discutida. 

Uma pequena amostra de junção do roteiro e das imagens permitiu que o grupo 

percebesse como os elementos imagéticos e sonoros estavam sendo articulados. 

Foi uma primeira prova da dimensão que estava tomando o documentário. As 

imagens selecionadas também suscitaram alterações no roteiro, como também 

uma nova pesquisa de imagens que permitissem um ajuste adequado à narrativa. 

 Após o processo de amadurecimento das ideias e do projeto, analisamos, 

juntamente com o diretor Artemilson Lima, as imagens com maior qualidade para 

que pudéssemos aproveitá-las em diferentes momentos. Procuramos, com isso, 

uma maneira de viabilizar, como afirma o documentarista e roteirista Luís Carlos 

Lucena, a movimentação das imagens, de combiná-las e enquadrá-las em planos 

diversos. Dessa forma, um tratamento cuidadoso das imagens possibilita a 

construção de um cenário, de uma narrativa, em que “a imagem ganhe vida na tela, 

deixe de ser apenas o registro de uma situação e adquira características criativas 

e artísticas”.341 

 A etapa seguinte do projeto foi a escolha do narrador. Chegou-se ao nome  

de Clotilde Tavares – natural de Campina Grande, Clotilde Tavares formou-se médica 

na UFRN em 1975, se dedicando à pesquisa no campo da Saúde Pública. Ela 

também desenvolvia atividades paralelas como o teatro, a literatura e os estudos 

da cultura popular, até que em 1993 passou a se dedicar exclusivamente às 

atividades artísticas no departamento de Artes da UFRN. Atriz, diretora de teatro, 

dramaturga e com uma voz particular, forte e ao mesmo tempo suave, Clotilde 

                                                           
341 LUCENA, Luiz Carlos. Como fazer documentários: documentário, linguagem e prática de 
produção. São Paulo: Summus, 2012. p.71.  
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Tavares foi uma decisão acertada e aprovada por todos os membros envolvidos no 

projeto. 

Na tarde do dia 4 de dezembro de 2018, no Setor de Multimídia do IFRN, foi 

realizada a captação de uma parte do áudio, a narração. Essa etapa do processo 

foi bastante trabalhosa, pois era preciso acertar o ritmo da narração, o tom de 

voz, bem como de adequar o texto em algumas passagens que pareciam um pouco 

truncadas ou repetitivas. Todo o processo de narração foi acompanhado pelos 

olhares e ouvidos atentos do diretor Artemilson Alves e do professor Raimundo 

Arrais, que passaram várias vezes o texto e a narração junto com Clotilde Tavares.  

 Nesse momento estamos aguardando a finalização da parte técnica do 

processo de edição de áudio, do melhoramento da qualidade do som e da gravação 

de efeitos e músicas que farão parte do produto final.342    
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INTRODUÇÃO 

 

Ao adentrar o ambiente escolar a partir da inserção no Programa Residência 

Pedagógica, atuando na Escola Municipal Prof. Raimundo Guerra, localizada no 

município de Caicó/RN, surgiu a possibilidade de melhor compreensão sobre sua 

diversidade e complexidade. Evidencia-se a presença de alunos que apresentam 

necessidades especiais e o quão despreparados para atuar com esse grupo de 

estudantes ainda se encontram aqueles que iniciam a vida docente. A participação 

no referido programa desencadeou a curiosidade de refletir sobre este tema e, 

neste trabalho, objetiva-se relatar sobre a experiência vivenciada e discutir um 

pouco sobre o ensino de História para alunos com deficiência, que se encontram 

cursando o ensino fundamental.  

É importante mencionar que: 

 

A concepção do ser humano como imutável por nós herdada, gerou 
na sociedade de aprendizagem e desenvolvimento do aluno com 
necessidades educativas especiais, o que pode acarretar 
consequências desastrosas no processo educativo e de intervenção, 
e também nos educadores uma expectativa muito negativa com 
relação às possibilidades.  
 

Contudo, apesar dos preconceitos presentes na sociedade e da resistência 

que se observa em relação aos processos de inclusão social de pessoas com 

deficiência, há uma vasta legislação e embasamento teórico, pautados nos 

pressupostos dos direitos humanos, os quais orientam que todos devem ter acesso 

à escola. Logo, o fator discriminação deve ser superado, abrindo espaço para a 

inclusão. Assim, a escola antes concebida apenas como espaço para determinados 

mailto:priscilamaikele1@gmail.com


510 
 

 
 

grupos sociais passou por um processo de democratização, em que a educação 

inclusiva ganhou espaço e tornou-se um paradigma que mobiliza essa instituição a 

se reorganizar. Sendo assim,  

 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 
9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem 
assegurar aos alunos currículo, método, recursos, e organização 
específicos para atender às suas necessidades; assegura a 
terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível atingido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e assegura a aceleração de estudos aos superdotados 
para conclusão do programa escolar.  
 

Embora a legislação atual aponte para cuidados e medidas que oportunizem 

a escolarização e o êxito escolar de todos os educandos, ressalta-se que a 

educação ofertada às pessoas com deficiência, no Brasil, só teve início no Império, 

com a criação do Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 1854, que hoje 

denomina-se Instituto Benjamin Constant. Na mesma década, foi criado o Instituto 

dos Surdos Mudos, no ano de 1857, hoje chamado de Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos (MAZZOTTA, 2003). 

No que diz respeito ao atendimento destinado às pessoas com deficiência 

mental, foi somente a partir do século XX que surgiu o Instituto Pestalozzi e, ainda, 

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, que passaram a realizar 

um trabalho educacional para pessoas com essas características. Registra-se que, 

no final do século XX o Brasil passou a orientar e organizar sistemas educacionais 

inclusivos. Essa medida foi decorrente de movimentos nacionais e internacionais 

que lutavam em favor do reconhecimento dos direitos de todas as pessoas à 

educação, dentre as quais destacam-se as pessoas com deficiência. Um marco 

desses movimentos foi a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1997), elaborada 

durante uma Conferência que ocorreu na Espanha, no ano de 1994, da qual o Brasil 

foi signatário. 

Foi com base na constatação da necessidade de se ampliar a cultura da 

descriminalização que foram sendo criadas algumas medidas, dentre as quais a 

proposta de organização de escolas e classes inclusivas em substituição às escolas 

e classes especiais. Em decorrência dessa perspectiva educacional inclusiva, 

ressalta-se a importância do investimento na formação de professores e outros 
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profissionais para trabalharem com alunos com deficiência, de maneira a poder 

gerar resultados que contribuam para que eles possam aprender e se desenvolver 

na escola inclusiva. 

Tal formação se constitui como basilar em qualquer licenciatura, mas 

considerando a nossa formação, abordaremos uma experiência formativa 

desenvolvida por meio do Programa Residência Pedagógica vinculado ao Curso de 

Licenciatura em História por meio do qual obtivemos contato com estudantes que 

apresentam deficiência, o que se constituiu como uma oportunidade de refletir 

sobre os desafios de ensinar História para esses discentes. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA NO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DESENVOLVIDA NA 

ESCOLA RAIMUNDO GUERRA 

 

As atividades que foram desenvolvidas através do Programa Residência 

Pedagógica tiveram como campo de observação e prática a Escola Municipal Prof. 

Raimundo Guerra, que foi fundada na gestão do então prefeito Almir Araújo, no ano 

de 1980. O objetivo da criação da escola foi oferecer ensino para as crianças e 

adolescentes que residiam no bairro em que a escola se encontra, que é o bairro 

Alto da Boa Vista, localizado na cidade de Caicó. A escolha desse nome se deu em 

virtude dos relevantes serviços na área educacional que o professor Raimundo 

Guerra prestou na região do Seridó. 

As atividades da escola foram iniciadas no dia 30 de abril de 1980, tendo 

como sede, o antigo posto de saúde, situado na Rua Celina Germano, bairro Alto 

da Boa Vista, onde funcionou por cinco anos. A professora Francisca Dias de 

Medeiros foi indicada como primeira gestora e só no ano de 1986, foi construída a 

sede própria da escola, situada na Rua Júlio Alves da Costa. Hoje, com 38 anos de 

existência, a escola atende alunos dos anos iniciais e anos finais do Ensino 

Fundamental. 

Ao observar a escola em todos os âmbitos e em sua heterogeneidade de 

aspectos, percebe-se que há uma estrutura pouco favorável aos que nela buscam 

estudar, o que a torna um campo educacional na qual é preciso buscar superações, 

constantemente.  Os primeiros contatos mantidos com os funcionários se deram 
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de forma bastante tímida. Esses contatos se deram mediante conversas informais, 

que nos fizeram perceber as carências contidas na escola, não há biblioteca. 

Questionou-se acerca da estrutura e da forma pela qual a escola funcionava. 

Percebeu-se que não há espaço exclusivo para realização de atividades esportivas, 

não dispõe de porteiros, tampouco utilização da sala de informática.  

Outro objetivo do nosso trabalho foi compreender o perfil sociocultural dos 

alunos. Nesse sentido, constatamos que os alunos são provenientes de famílias de 

baixo poder aquisitivo, geralmente, filhos de agricultores, lavadeiras de roupas, 

diaristas, pedreiros ou até mesmo de pais cuja única renda é o Bolsa Família. 

Quanto ao perfil dos pais, há aqueles que são alfabetizados e os que não são.  

As atividades escolares funcionam em dois turnos, o matutino e o vespertino. 

A estrutura física da escola conta com cinco salas de aula, um laboratório de 

informática e de uma área descoberta, que funciona como quadra. 

Administrativamente, na atualidade, a escola é dirigida por Francisca Iris Monteiro 

da Silva Lopes e por Francisca Edite, diretora e vice-diretora, respectivamente. 

Conta, também, com um quadro funcional de treze professores, com dois 

coordenadores pedagógicos e nove ASGs. 

Seguindo as orientações da perspectiva educacional inclusiva, a escola 

atende a estudantes com diferentes tipos de deficiência. Assim, ao identificar a 

presença de alunos com algum tipo de deficiências nas salas de aula, questionou-

se sobre o preparo dos estudantes de licenciatura em História, integrantes do 

Programa Residência Pedagógica, no sentido de atuar no ensino para classes que 

tem estudantes com essa condição de deficiência.   

Nesse sentido, refletiu-se sobre as carências no processo de formação inicial 

para a docência, que não traz em sua estrutura curricular, componentes que 

preparem o futuro professor de História para as especificidades do ensino que 

poderão desenvolver em classes nas quais estejam presentes alunos com 

deficiência. 

Contudo, surgem as dificuldades para com o trato desses que necessitam 

de uma educação especial. Estas dizem respeito ao fato de que os alunos com 

deficiências se encontram distantes dos demais, as relações não se dão de forma 

fluida, a figura do professor se vê sem perspectiva de como abordá-los de maneira 
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a suprir suas necessidades, sejam elas quais sejam. Questionou-se como dar aula 

de História para estes, assim como quais medidas devem ser tomar para melhorar 

o desempenho dos alunos.  

Dentre os alunos com deficiência matriculados na escola há autistas, 

esquizofrênicos e com deficiência intelectual. Não há alunos com deficiência física 

que apresentem dificuldades de locomoção. Para ajudar na escolarização desses 

alunos, a diretora diz ter cuidadores contratados. Contudo, durante o período em 

que se realizaram observações na escola, tanto no turno matutino quanto no 

vespertino, não se percebeu a presença desses.  

Tal realidade gerou muitas indagações no sentido das carências sentidas no 

processo de formação inicial dos que serão, posteriormente, exercerão a docência, 

como é o nosso que estamos nesse processo. Uma das principais necessidades 

formativas são relacionadas à falta de orientações sobre como organizar e 

desenvolver as atividades de ensino para alunos com deficiência, dentre as quais 

destaca-se a intelectual. Não há uma formação para o ensino que se caracteriza 

como educação especial. 

Na turma em que o trabalho foi desenvolvido, há alunos que precisam superar, 

a cada dia, as difíceis condições presentes na escola, como a falta de: ventilação 

nas salas, de uma biblioteca estruturada, de meios que permitam a execução de 

esportes na própria escola, de meios tecnológicos que tornem as aulas 

dinamizadas, dentre outros elementos. Registra-se que a escola dispõe de sala de 

informática, mas os computadores não são regularmente mantidos em pleno 

funcionamento e não há rede de internet na escola. É desafiador para aqueles que 

buscam aprender. 

Concernente à necessidade de preparação para atuar pedagogicamente com 

pessoas que apresentam deficiência, ressalta-se que esta população é bastante 

expressiva e, em decorrência da efetivação das políticas educacionais inclusivas, 

essas pessoas estarão cada vez mais presentes nas escolas regulares. De acordo 

com dados do Censo de IBGE (BRASIL, 2012), um percentual de 23,9% da 

população brasileira tem algum tipo de deficiência. No estado do Rio Grande do 

Norte, esse percentual é ainda maior, 27,86%, sendo o estado brasileiro com  o 

maior percentual de pessoas com deficiência. 
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Nesse sentido, a formação para atuar com educandos que apresentam 

deficiência é muito necessária, pois abre um leque de possibilidades para a garantia 

de aprendizagem e desenvolvimento por parte deles. Segundo a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, essas pessoas são: 

 

Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, 
contradições e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, 
que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela 
plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela igualdade 
de oportunidades, evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas 
mais uma característica da condição humana. 
 

Observa-se que, ao longo da história humana, as deficiências trazem consigo 

um marco de rejeição. Era comum na Antiguidade, se noticiar que alguém tido como 

anormal, fora deixado para morrer, pois este não seria amado por Deus. Até o 

século XVIII, as deficiências intelectuais, tratadas como doenças mentais, traziam 

em seu diagnóstico, até dias próximos a obrigatoriedade da institucionalização, ou 

seja, a internação em manicômios.  

Aos poucos, a partir do século XIX, alguns psiquiatras europeus passam a 

repensar esses diagnósticos e buscar novas formas de tratamento. É somente na 

década de 1960 que se começa a pensar numa educação que inclua esses jovens 

em escolas e não mais escondidos nos porões de suas casas. Naquele contexto 

histórico, as escolas eram segregadas, denominadas de escolas especiais. 

Contudo, era um avanço quando se considera que antes as pessoas com deficiência 

não tinham acesso a nenhuma forma de educação escolar. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O Programa Residência Pedagógica é, sem dúvidas, uma porta para novas 

experiências no ser docente. O medo de errar, de não saber lidar com o 

comportamento dos alunos nos enche de dúvidas, porém, é nessa grande 

inquietação que nos encontramos como sujeitos que são passíveis de mudar o 

Ensino de História. Há sempre o melhor a se fazer e trazer para a sala de aula.  Os 

desafios sempre estão presentes para nos tornar aptos. 
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         O melhor ensinamento sem dúvida foi notar o quanto há de diversidade no 

ambiente escolar e que não adianta enquadrá-los em uma única teoria pedagógica, 

pois esse ambiente é permeado por individualidades, é preciso além de se deter a 

preparar os conteúdos e as aulas, conhecer os alunos, suas inquietações e 

limitações. Ao fazê-lo o professor poderá trabalhar de maneira mais eficaz e a 

suprir as necessidades. 

        O Residência Pedagógica agrega em seu programa, principalmente, 

ferramentas que treinam o olhar do futuro educador para se sensibilizar diante dos 

pormenores que podem  surgir durante a rotina escolar, atentam para que, ao 

observar cada detalhe  possa ir além e consiga superar os obstáculos com 

segurança. Proporciona um preparo que, devido ao tempo e a grade curricular atual, 

maioria das vezes, a própria universidade não traz. Já que, mesmo nos estágios 

obrigatórios, o dia-a-dia na escola não é visto em sua totalidade, apenas de forma 

rápida e supérflua. 

        De forma ainda prematura, o que se pode sugerir como solução para os 

problemas encontrados é uma adequação na grade curricular dos cursos de 

licenciatura, incluindo  disciplinas que abarquem essas dificuldades que os docentes 

podem encontrar em sua vida letiva. Visto que, atualmente, o máximo que 

encontramos é um ensino básico da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. O que 

exclui qualquer trato para lidar com deficientes visuais, intelectuais, neurológicos 

e psicomotores. 

Faz-se necessário abrir espaço para o debate, desconstruir a imagem de 

alguém que precisa ser tratado como um doente e apenas jogado na sala, mas 

comprovar que é uma pessoa como todas as outras e merece da mesma forma um 

ensino de qualidade. Formar docentes que colaborem ativamente na comunidade 

que atuam indo além do ministrar conteúdos técnicos, mas o formador do cidadão 

de bem.  

Seria de extrema importância aprofundar esses estudos dentro das salas de 

aula, a partir do momento em que a educação inclusiva não é mais apenas uma 

temática emergente, é uma realidade dentro das escolas do nosso país. E 

necessário ir além de incluir, mas realmente acolher esses jovens dentro da 

comunidade escolar. Cabe ao professor iniciar a socialização para que a real luta 
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dos deficientes seja ela física ou neurológica, possa se tornar minimizada e que 

possam, enfim, ser vistos como pessoas comuns. 
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Esse artigo é fruto de pesquisas realizadas durante a escrita do trabalho de 

conclusão de curso da Especialização em Educação Étnico-racial na Educação 

Infantil, desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus III, pela 

autora. A proposta inicial partiu da perspectiva de se discutir o lugar da criança 

negra no espaço do Grupo Escolar José Tavares (Queimadas-PB), durante o período 

de 1930-1940.  

No caminhar da pesquisa foram surgindo problemáticas que levou á uma 

discussão sobre a Ideologia do Branqueamento cultural e existência de um 

silenciamento da cor negra no espaço escolar durante o período pesquisado.  

O modelo de organização escola primário na estrutura de Grupos Escolares 

teve seu período de forte emergência na Paraíba, segundo Pinheiros (2002), 

durante 1930-1949. Essa estrutura emergiu sob a proposta de modernizar o 

ensino, civilizar e nacionalizar a população, e de acordo com a pesquisa feita pela 

autora343, também branquear culturalmente.  

No início do século XX a população brasileira ainda estava sob o impacto dos 

acontecimentos do final do século XIX, a abolição da escravatura de forma oficial 

(1888) e a Proclamação da República (1889). Era preciso reorganiza essa 

população que agora vivenciava a experiência da República. Nesse contexto, a 

mistura racial ocorrida no Brasil durante o século XIX não era vista como modelo 

de sociedade ideal para o emergente século XX.  

As escolas, segundo Dávila (2006), passaram a ser o espaço no qual 

ocorreria essa reorganização social. Sendo assim, toda a população deveria estar 

inserida no espaço escolar, inclusive a população negra e mestiça, que era apontada 

pelos estudos racial da época, como degenerada.  

                                                           
343RODRIGUES, Taynnã Valentim. No Tracejado do Embranquecer: a educação a serviço do 
branqueamento cultural na Paraíba (1930-1940). 2017. Monografia (Especialização em Educação 
Étnico-racial na Educação Infantil) - Universidade Estadual da Paraíba. Guarabira-PB. 
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As primeiras teorias raciais, formuladas por Raimundo Nina Rodrigues, 

Oliveira Vianna e Silvio Romero, desenvolveram estudos deterministas, que 

colocavam a população negra e mestiça como fruto de uma degeneração causada 

pela mistura racial. Entendiam que era preciso branquear biologicamente a 

população brasileira, e assim, a salvar de possível degeneração.  

As medidas adotadas dentro dessa proposta de branqueamento biológico 

partiram de estudos genéticos, acreditando-se que no intervalo de cem anos a 

população brasileira estaria biologicamente branqueada.  

A partir de 1930, os estudos raciais realizados no início do século XX 

começaram a dar espaço às novas teorias raciais, os estudos culturalistas. Esses 

estudos também se apresentavam sob uma perspectiva determinista, pois 

entendiam a cultura negra como uma cultura predisposta à degeneração. 

Dentro desse corrente de pensamento que ganhou maior visibilidade a partir 

de 1930, é possível destacar Arthur Ramos e Gilberto Freyre. Os estudos raciais 

desenvolvidos por ambos contribuíram para a elaboração do mito da democracia 

racial. 

Esse mito foi responsável pela construção da imagem do Brasil como um país 

de relações raciais fraternas. Era essa a imagem de nação que o presidente Getúlio 

Vargas344, que governava naquele momento, desejava mostrar, tomando pata 

tanto, os estudos culturalistas como respaldo. 

No clássico Casa grande e Senzala (1992), Gilberto Freyre expressa 

claramente sua visão com relação à escravidão no Brasil, apontando-a como um 

processo suave, se comparado com o caso norte-americano. Segundo o autor, as 

relações raciais no Brasil foram “Hibridas desde o início, a sociedade brasileira é de 

todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto ás relações 

de raça” (FREYRE, 1992, p. 91).  

      Os estudos de Freyre influenciaram também na construção da imagem 

de uma sociedade que estava disposta a “aceitar” a inserção da população negra, 

                                                           
344Getúlio Vargas ascendeu à presidência brasileira em 1930 durante o momento que ficou 
conhecido na História por Revolução de 1930. Vargas se propôs romper com o velho sistema politico 
da Primeira República, e ambicionava construir a imagem de um país moderno, no qual não havia 
conflitos sociais, culturais e raciais.   
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desde que esta população se mostrasse interessada em regenerasse de sua 

condição possivelmente degenerada pela mistura racial. 

Essa regeneração tinha como seu espaço de atuação a escola. E nesse 

espaço, a criança negra deveria estar inserida, para através de uma educação e 

saúde de qualidade se regenerar. O futuro da nação estaria garantido, pois a 

população brasileira que em sua maioria era formado por negros e mestiços seriam 

regenerados.  

A escola estava sendo vista naquele momento tanto como um espaço de 

salvação e (re)organização da população, como também, um espaço que garantiria 

uma ascensão e “aceitação” social. Essa ascensão estava diretamente relacionada 

com a questão que Müller (2006) discute com relação ao preconceito racial no 

Brasil está associando ao fenótipo da pessoa negra, pois, “O fenótipo (aparência 

física mais ou menos branca): cor da pele, tipo de cabelo, formato dos lábios e do 

próprio corpo somados á posição social e econômica ocupada, podem branquear ou 

escurecer uma pessoa” (MÜLLER, 2006, p. 210).  

A questão do preconceito racial está também associando ao fenótipo da 

pessoa negra, leva ao posicionamento de Gilberto Freyre (1951, p. 999) quando o 

mesmo afirma que “[...] sendo a mestiça clara e vestindo-se bem, comportando-se 

como gente fina, torna-se branca para todos os efeitos” .  

Fica explicito na fala de Freyre (1951) que quanto mais a pessoa negra 

estivesse distante do fenótipo negro, e procura-se vestir-se “bem”, estaria mais 

próximo de ser branca. A afirmação de Freyre nos leva também a discussão feita 

por Florestan Fernandes (1965)345 com relação a questão racial, na qual o mesmo 

aponta que no Brasil o preconceito não era apenas racial, mais, sobretudo, social.  

Sendo a pessoa negra com status social mais elevado, estaria mais distante 

do preconceito racial, pois o seu condicionamento social haveria branqueado a sua 

condição de pessoa negra.  

Com relação a essa questão discutida por Fernandes, Andreas Hofbauer 

(2006) discorre sobre o que vem a ser a ideologia do branqueamento cultural, de 

acordo com o autor: 

                                                           
345 Florestan Fernandes desenvolveu estudos sociológicos voltados para questão racial no Brasil.  
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[...] trata-se de um ideário historicamente construído (para alguns, uma 
‘ideologia’; para outros um ‘mito’) que funde status social elevado com ‘cor 
branca’ e/ou ‘raça branca’ e projeta ainda a possibilidade, ou melhor, cria a 
ilusão de uma possível ‘metamorfose’ da cor (raça) (HOFBAUER, 2006).       

 

Hofbauer evidencia a relação existente entre a questão social e racial, na qual 

a primeira interfere na segunda, construindo de acordo com o autor a falsa ilusão 

de um branqueamento ou metamorfose de cor negra. O reflexo desse 

branqueamento seria a “aceitação” numa sociedade marcada pelo preconceito 

racial e social. 

Ainda segundo Hofbauer (2006) a ideologia do branqueamento foi além da 

questão biológica, se estendendo aos padrões de comportamento, ensejando 

maquiar e negar a cultura negra. Se a criança negra se limpasse de sua cor 

metaforicamente, incorporando para si elementos e características de uma cultura 

branca, poderia ser “aceita” naquela sociedade (1930-1940) 346 que estava sendo 

pensada na perspectiva varguista, de construção de uma nova identidade nacional. 

Essa identidade não poderia ser negra, pois esta trazia as marcas de um passado 

escravista e do atraso, logo, deveria ser apagada.  

O presidente Getúlio Vargas, assim como o seu ministro da educação e 

saúde, Gustavo Capanema, tinha a preocupação com relação a construção da 

identidade brasileira. Era preciso moldar essa identidade dentro dos parâmetros 

da nacionalidade, fraternidade e civilidade. A existência de uma numerosa população 

negra e mestiça não era exatamente o caminho que o governo brasileiro enxergava 

naquele momento como meio para construir/ forjar essa identidade. O que fazer 

com essa população?  

Como disse anteriormente, a escola347 passou a ser pensada como meio para 

uma possível regeneração da população negra e pobre. Esse meio se apresentava 

sobre os pilares de sustentação que objetivava nacionalizar, civilizar, unificar e 

branquear culturalmente.  Na década de 1930 o discurso proferido por Varga sobre 

                                                           
346 O período da pesquisa realizada pela autora foi 1930-1940. É importante deixar claro que isso 
não implicar dizer que a tentativa de apagar a existência de uma numerosa população negra e 
mestiça no Brasil já não vinha ocorrendo desde antes. Como também não quer dizer que essa 
tentativa não perdurou no período que sucedeu 1940.    
347 A escola à qual essa pesquisa se deteve foi a escola primária, na estrutura de Grupo Escolar.  
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a educação era de um Brasil com escola para todos/as, visto que, era interessante 

para governo que toda a população estivesse inserida no espaço escolar pensado 

estrategicamente. 

O Grupo Escolar na década de 1930 era um espaço onde se buscava 

construir uma nova identidade para o Brasil, uma identidade branqueada. Nesse 

espaço ocorria o silenciamento da cor negra. 

É importante destacar que esse silenciamento também foi percebido pela 

autora no que concerne a documentação oficial do Grupo Escolar pesquisado, pois 

nos livros de matrícula, por exemplo, não havia informações com relação a questão 

racial. Diante dessa ausência, se buscou o Censo Demográfico do período 

pesquisado, e nessa busca deparei-me com mais um silenciamento com relação à 

população negra. 

O quesito cor foi retirado oficialmente do Censo Demográfico de 1920. De 

acordo com Oliveira (2003) os responsáveis pelo referido Censo afirmaram que a 

retirada do quesito cor se justificava por uma possível dificuldade em obter 

respostas concretas e verdadeiras. Porém, a retirada desse quesito já era algo 

que vinha sendo pensado desde o final do século XIX.  

O censo de 1890 mostrou a face de um país com maioria da população negra 

e resultado de mais de trezentos anos de escravidão. Esse censo foi duramente 

criticado e em 1900 o quesito cor já não apareceria mais, vejamos:   

 

O malogro do censo de 1890 e as criticas a seu questionário, visto como 
excessivamente longo, levaram a um redimensionamento da cobertura do 
censo de 1900. De acordo com a documentação instruções para o 
preenchimento do Serviço de recenseamento em sua fase final, o retrato da 
população apresentar-se-ia bem mais limitado e seria feito por meio de dez 
variáveis: sexo, idade, estado civil, nacionalidade, analfabetismo, filiação, 
religião, lugar de residência, defeitos físicos e profissão (OLIVEIRA, 2003, 
p.20).   

 
O censo de 1900 também recebeu crítica e foi considerado incompleto. Em 

1910, devido às agitações políticas motivadas pela Revolta da Chibata, o censo não 

foi realizado. Em 1920 o quesito cor foi retirado oficialmente. Oliveira (2003) 

aponta essa retirada, que já vinha sendo pensada desde antes 1920, como um 

esforço deliberado para apagar os vestígios deixados pela escravidão.    
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Esses esforços podem ser percebidos no próprio Hino da República que trazia 

entre seus versos: Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão 

nobre país. O hino foi composto em 1889, quando se fazia apenas um ano que a 

escravidão tinha sido abolida de forma oficial. Percebe-se a tentativa de construir 

uma nova imagem para população brasileira, uma imagem livre do atraso causado 

por mais de trezentos anos de escravidão.  

Após a retirada do quesito cor de forma oficial em 1920, o censo de 1930 

não foi realizado, o IBGE divulgou a seguinte informação: “Dentro da periodicidade 

decenal dos censos brasileiros, previsto em lei, deveria realizar-se em 1930, por 

força do Decreto-lei n° 5.730 de outubro de 1929, o V Recenseamento Geral da 

população. Não obstante, essa previsão e motivos, principalmente de ordem 

política, determinaram a sua não realização nesse ano” 348. 

O quesito cor só retornou ao Censo Demográfico em 1940, ou seja, entre o 

período de1900-1940 tivemos 40 anos de silenciamento da cor negra no que diz 

respeito aos dados demográficos. Isso influenciou provavelmente na elaboração de 

outros documentos oficiais, como foi o caso dos registros de matrícula escolar.  

Concluí que a população negra e mestiça estava de fato inserida no espaço 

educacional primário, em Grupo Escolar. Pois, esse meio havia sido exatamente 

preparado no sentido de regenerar essa população que era vista como degenerada 

devido a sua condição racial. Era de grande importância para o governo naquele 

momento (1930-1940) que essa população estivesse inserida no espaço escolar.  

Essa inserção se dava dentro dos parâmetros de um branqueamento cultura 

que levava a um silenciamento, tendo em vista, o desejo de negar a existência no 

Brasil de uma grande população negra e mestiça.    

 
O fato de existir no silêncio escolar uma linguagem não verbal, que conduz a 
mensagem da superioridade do branco e inferioridade do negro a crianças 
negras e brancas, demostra que a instituição escolar não está silenciando 
seu pensamento sobre a população negra, ao negar a existência da 
população negra, a escola afirma seu pensamento sobre essa população, de 
modo que não há silêncio, há silenciamento (SILVA, 2006, p. 56). 

 

                                                           
348https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/censos-
demograficos.Site acessado pela ultima vez em 04 de Dez. 2017.  

https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/censos-demograficos
https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/historicos-dos-censos/censos-demograficos
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A fala de Silva é bastante contundente para pensar de que forma funcionava 

esse silenciamento, pois ao negar a existência da criança negra no espaço escolar, 

lhe impondo mecanismos para que se promova um branqueamento cultural, a 

instituição escolar está afirmando o seu pensamento com relação á essa criança 

negra. Longo, não existe silêncio, existe como disse a autora, silenciamento.       

Ao final de minha pesquisa pude concluir que no período de 1930-1940 o 

espaço escolar primário na estrutura de Grupo Escolar na Paraíba foi marcado por 

uma perspectiva de branqueamento cultural que levou á um silenciamento da cor 

negra. Também cheguei a seguinte pergunta: A ideologia do branqueamento cultural 

ainda encontra espaço hoje dentro da escola?  

Responder essa pergunta me levaria a uma nova pesquisa, porém, foi nessa 

indagação que encontrei os sentidos de minha pesquisa atual. Falar sobre ideologia 

do branqueamento cultural no período de 1930-1940 na Paraíba traz sua 

importância e justificativa não só em seu sentido informacional, mais também no 

sentido de alertar para que esse processo não siga se perpetuando através de 

mecanismos que geral o silenciamento da cor negra. 
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INTRODUÇÃO 

 

Algo primordial para compreendermos a iconografia é pensar que esta não é 

a realidade pura, mas trata-se do olhar do artista sobre o outro. No caso da 

iconografia indígena, o olhar do branco sobre o índio. As primeiras representações 

dos nativos americanos foram efetuadas pelos desenhistas que vinham nas 

expedições, com a incumbência de representar os tipos humanos e a natureza do 

novo mundo. Inicialmente as imagens foram utilizadas como atrativo às leituras dos 

textos das viagens, já que existia uma enorme curiosidade na Europa pelo “mundo 

selvagem”.  Entretanto, posteriormente, a imagem se tornará um documento visual 

e passará a ter uma vasta copiosidade.  Segundo Barthes (BARTHES, 1990), toda 

imagem possui uma mensagem codificada e uma mensagem sem código, permitindo 

várias interpretações, dependendo do contexto e do olhar do observador. Este 

mesmo autor também afirma que o desenho é a linguagem que mais se aproxima 

da fotografia, contudo não há desenho sem o estilo do artista, enquanto que na 

fotografia gerou-se a falsa aparência de registro natural. Deste modo, faz-se 

necessário uma análise do contexto da imagem, tais como a temporalidade que foi 

produzida e as singularidades artísticas do autor. 

No século XIX, a arte foi vista como a realidade exibível. Contudo os registros 

da natureza, dos tipos humanos, dos costumes, dos ritos, das festas, da vida 

cotidiana feitos pelos artistas, devem ser questionados pelos historiadores, ou 

seja, deve-se interrogar do quanto há nessas imagens de fidedignidade ao real, uma 

vez que estas podem estar carregadas dos pensamentos e concepções dominantes 

na época em que foram produzidas ou podem perder a credibilidade pela má 

observação do autor (BURKE, 2004). Os desenhos dos viajantes são inseridos até 

hoje nos livros didáticos e na mídia impressa como meio ilustrativo, para dar 

legitimidade ao texto. No entanto, é ignorado o fato de que é preciso interpelar a 
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imagem, como a qualquer outro documento. A partir de Theodore de Bry, entre as 

últimas décadas do séc. XVI e os primeiros anos do séc. XVII, as imagens 

“estilizadas e fantasiosas” do índio passaram a fazer parte do imaginário europeu. 

Somente a partir do séc. XVII Frans Post, Albert Van der Eckhoutt e Zacharias 

Wagener farão representações mais fidedignas do homem Americano e da terra. 

Após estes artistas, surgirão pintores viajantes que percorrerão toda a colônia, 

esforçando-se para representar o índio de um modo que fosse exteriorizado aquilo 

que eles acreditavam estar no interior: um índio excêntrico, belo, inocente e 

primitivo. O estranhamento às culturas indígenas os levou a elaborar uma 

representação negativa e estereotipada dos povos indígenas, que pela força da 

imagem construída, perdura até os nossos dias.  

Para compreender as concepções utilizadas nessas representações, nos 

guiaremos na metodologia sugerida por Alegre (ALEGRE apud GRUPIONNI, 1998, 

p. 59-72), que divide em quatro agrupamentos os materiais iconográficos: o 

primeiro grupo sendo as idealizações do bom e do mau selvagem, onde se adequam 

cenas de antropofagia, braveza, paraíso perdido, a barbárie e etc. No segundo 

grupo denominado “a ordem do mundo natural” a humanidade é vista como uma 

extensão da natureza, o olhar romântico permeia em cenas do paraíso natural 

atulhado de inocência e satisfação. No terceiro ajuntamento, a autora coloca 

imagens da diversidade, com iconografias que abandonam o “índio genérico” e 

demonstram uma diversidade étnica, através de adornos, pinturas corporais, 

armas, ritos, guerras, festas e etc. No quarto estão as representações de 

corporalidade, onde o corpo é visto como o centro do olhar e é enfatizada uma rara 

beleza em corpos de crianças, mulheres e guerreiros. A partir desta ideia de 

agrupamentos iconográficos, será aqui discutido como o material pictórico dos 

séculos XVI ao XIX influenciou na produção do imaginário equivocado a respeito dos 

povos indígenas e de suas culturas. A representação que se tinha dos povos 

indígenas partia da visão do outro, ou seja, dos colonos e dos viajantes europeus 

que viam essa terra e sua gente dentro de uma perspectiva da excentricidade, do 

paganismo e da barbárie.   

Com o entendimento da força dos estímulos visuais, este estudo buscou 

fazer uma análise de como a iconografia exerceu um papel de suma importância na 
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construção das incompreensões, distanciamentos e estranhezas que a maioria dos 

brasileiros tem em relação às populações indígenas e revelar como toda iconografia 

produzida a respeito das populações indígenas foi inspirada nos moldes sociais, 

antropológicos e ideológicos de seus autores (LIMBERTI, 2012, p. 238). Também 

foi nossa intenção através do levantamento dos materiais que estão disponíveis 

entre eles pinturas, gravuras, fotografias, filmes e textos historiográficos avaliar 

como o imaginário que foi construído do “índio’ através das imagens alegorizadas, 

e infiéis ao real são reproduzidas ao longo dos séculos e chegam até os nossos dias 

sem mudanças significativas.  Para tanto, nossos objetivos são relacionar a imagem 

ao conteúdo textual, observando a leitura que o autor da imagem/texto faz dos 

povos indígenas, associando à contextualização temporal e sócio histórica do autor 

da obra, e mostrar como a imagem dos povos indígenas foi produzida ao longo 

desses anos. 

 

Para o estudo aqui apresentado, foi realizado o levantamento de materiais 

disponíveis de forma digitalizada (gravuras, xilogravuras e pinturas), que 

mostrassem o indígena no seu contexto sociocultural. A análise deste material foi 

feita concomitantemente à leitura dos documentos historiográficos e dos textos 

que acompanham as respectivas imagens.  As imagens selecionadas foram dos 

artistas de diferentes épocas entre os séculos XVI e XIX: Albert Echout, Theodore 

de Bry, José Teófilo de Jesus, José Maria de Medeiros, Victor Meireles de Lima, 

Jean Baptiste Debret e Jean de Léry. Os documentos historiográficos analisados 

foram o Diálogo sobre a conversão do gentio do Padre Manoel da Nóbrega 

(NÓBREGA apud BRANDÃO,2000), algumas cartas e sermões do padre José de 

Anchieta (ANCHIETA,1993), o livro viagens ao Brasil de Hans Staden (STADEN 

1988) e a obra Viagem à Terra do Brasil de Jean de Léry (LÉRY, 1961). Deste modo 

visamos à interpretação imagética e sua relação com o contexto temático, no qual 

observamos a construção do conhecimento a partir da exposição de uma imagem, 

que, de acordo com sua produção e como ela é exibida pode induzir conceitos reais 

ou/e imaginários.   

 

 



527 
 

 
 

O OLHAR SOB OS INDÍGENAS 

 

A questão que permeia a construção do imaginário indígena não pode ser 

respondida de maneira simplista, pois como nos mostra Braudel, devemos recorrer 

à longa duração para compreender melhor o tempo breve (BRAUDEL, 1982). É 

necessário percebermos como os acontecimentos do tempo breve estão 

enraizados e estruturados na longa duração. O descaso e desdém com as 

populações indígenas não é um episódio novo na história do Brasil, mas trata-se de 

um fato de longuíssima duração, resultados de mais de 400 anos de 

incompreensão, e por isso o preconceito contra os indígenas perdura e é difícil de 

ser removido da sociedade.  Observando os livros didáticos e a iconografia pode-se 

relacionar que o processo de construção da imagem do índio é, ainda em grande 

parte, um reflexo do modelo criado pelo Instituto Histórico e Geográfico (IHGB) no 

século XIX. Formado por uma elite intelectual, o objetivo do Instituto era de 

construir a história e a identidade de uma nação em ascendência. Francisco Adolfo 

Varnhagen é o primeiro intelectual do IHGB a escrever sobre a história do Brasil, e 

em sua obra publicada entre 1854 e 1857 são possíveis compreensões mais claras 

a respeito da percepção sobre os povos indígenas predominante à época. Entre os 

raros discursos sobre a legitimidade dos índios como verdadeiros donos das terras 

e origem da sociedade brasileira realizados já nesta época, Varnhagen destrói esse 

pensamento afirmando que 

 

[...] os nossos índios, ou são cidadãos brasileiros ou não: para o serem não 
cumprem nenhuma das obrigações das leis, e andam vadiando e com as 
orelhas e beiços furados, em vez de serem guardas nacionais e vestir 
uniformes, etc. Não sendo, ou não estando neste jogo, por incapacidade moral 
[...], não pode a lei ver neles mais que uma gente estranha ao pacto social, 
que abusa da piedade que com eles se tem [...]. (VARNHAGEN, 1850) 
 

Em contrapartida ao discurso de que os indígenas são elementos de um 

passado distante da história do Brasil, temos no século XX como aporte para 

repensar essa história, as obras de Darcy Ribeiro, tais como O processo 

civilizatório (1968), Os índios e a civilização (1970) e O povo brasileiro (1995)  que 

ajudaram a construir uma visão contrária àquela apresentada pelos intelectuais do 

Instituto Histórico. Porém, apesar de amplas publicações no campo historiográfico, 
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acadêmico e científico que divulgam as inúmeras pesquisas sobre os povos 

indígenas, o que vemos nos livros didáticos e nos meios de comunicação é a quase 

total ausência dos povos indígenas no cotidiano das populações, ou, quando 

apresentados, surgem como elementos coadjuvantes, viventes de áreas ermas, ou 

sob a personificação de agentes malfeitores da ordem social, que interrompem 

rodovias e atrapalham a vida da população trabalhadora (ALMEIDA, 2003. REBELO, 

2010).  Tanto a iconografia quanto a historiografia e os livros didáticos mantiveram 

essa lógica, relegando o índio apenas ao enfoque folclórico, e, portanto, 

parafraseando Giovani Silva (2015, p. 23), “prestando um desserviço à educação 

de crianças, adolescentes e jovens”. Segundo Aldo Rebelo (2010, p. 39), “O índio 

que resplandece no imaginário nacional é, naturalmente, um ser genérico, como no 

estereótipo que distingue qualquer aglomerado humano, sobretudo as 

nacionalidades”. Desta maneira não é possível afirmar que a descaracterização dos 

povos indígenas foi feita apenas pela historiografia, pois desta maneira é ignorado 

a abrangência de comunicação da imagem, como afirma Knaus “[...]A imagem é 

capaz de atingir todas as camadas sociais ao ultrapassar as diversas fronteiras 

sociais pelo alcance do sentido humano da visão” (KNAUSS, 2006, p. 99). 

Nosso intuito inicialmente foi realizar um levantamento de imagens impressas 

desde a iconografia do século XVI-XIX, imagens de jornais, revistas e acervos 

fotográficos do século XX à contemporaneidade, levantamento de acervo 

filmográfico, promovendo uma análise dos dados coletados e a elaboração de um 

banco de dados. Entretanto, ao iniciarmos a pesquisa nos deparamos com uma 

quantidade de materiais muito maior do que o previsto, desta maneira, limitou-se 

esta pesquisa apenas à coleta e análise de iconografias referentes ao período que 

vai dos séculos XVI ao século XIX.  

Este estudo buscou evidenciar que a iconografia exerceu um papel de suma 

importância na construção das incompreensões, distanciamentos e estranhezas 

que a maioria dos brasileiros tem em relação às populações indígenas, bem como 

esclarecer que toda iconografia é influenciada pelo momento histórico e pelo lugar 

de produção de seus autores, pois assim como qualquer outro documento não 

possui neutralidade. Como Peter Burke nos chama a atenção, é necessária a 

realização de uma apuração crítica quanto ao que é retratado, pois as imagens não 
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devem ser vistas como meras ilustrações, mas podem ser utilizadas pelos 

historiadores como uma fonte em potencial, que podem apresentar aspectos 

sociais (Burke, 2004). A seguir, fizemos a análise de alguns dos materiais 

iconográficos selecionados, retomando a ideia de agrupamentos proposta por 

Alegre já explicitada anteriormente.  

“Bom ou mau selvagem” foi o modo como os artistas e colonizadores 

estrangeiros enxergaram os indígenas, entendendo como um bom selvagem aquele 

que se submetia ao domínio português e era um índio de “paz” e “tranquilidade”; e 

como um mau selvagem aquele que vivia em devassidão, barbárie, fazia guerra, não 

aceitava a religião cristã e praticava a antropofagia. As Figuras 1, 2 e 3 mostram 

os rituais de antropofagia de acordo com a visão externa de Theodore de Bry e 

Hans Staden. De By  inspirou suas obras nos relatos e desenhos de Hans Staden 

que relata como foi capturado por uma tribo de Tupinambás, narrando rituais, 

costumes e práticas diversas, entre eles se destacam os rituais de antropofagia, 

que divergiam das representações mostradas nestas figuras em diversos 

aspectos, como por exemplo o modo como os corpos dos prisioneiros mortos eram 

abertos ou o fato do próprio Hans Staden aparecer livre em todas as imagens. Nas 

figuras apontadas homens e mulheres com feições perversas devoram partes de 

corpos humanos, enquanto a figura de Staden aparece com feições angelicais em 

atitudes semelhantes a uma prece. É possível notar claramente a visão de 

canibalismo e barbárie proposta pelo autor das imagens, criando no imaginário uma 

sensação de medo, receio e desaprovação a respeito desses grupos, assim como 

demonstrou Nóbrega 

 

Por demais é trabalhar com estes! São tão bestiais que não lhes entra no 
coração coisas de Deus! Estão tão escarniçados em matar ou comer, que 
nenhuma outra bem aventurança sabem desejar! [...] vemos que são cães em 
se comerem e matarem, e são porcos nos vícios e nas maneiras de se 
tratarem [...]. (NÓBREGA apud BRANDÃO, 2000, p.106) 
 

Já a Fig.4 nos remete ao Paraíso perdido, onde uma indígena convive em 

harmonia com a natureza e com os animais selvagens, dando a ideia de que pessoas 

vivem despreocupadamente neste ambiente selvagem em contato pacífico com a 

natureza, o que pode remeter ao Éden.  O trecho a seguir de Bettencourt aplica-
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se perfeitamente ao pensamento dos desenhistas que representaram os povos 

indígenas do Brasil  

 

Ao descrever a “fundação” dessa nova terra, se coloca em pé de igualdade 
com o cronista do Gênesis, ou mesmo o supera, já que ele tem aposição 
privilegiada de testemunha ocular. [...] a novidade que os habitantes da terra 
representam para os olhos renascentistas do escrivão é tanta que ele não se 
cansa em descrevê-los. (BETTENCOURT, 1998, p.39) 

 

Figura 1. Hans Staden, Banquete canibalístico dos Tupinambás, gravura, 1557 

  
(Fonte: https://projetoutopia.wordpress.com/tag/theodore-de-bry/) 

 
Figura 2. Théodore de Bry, Tupinambás em ritual de antropofagia, gravura, 

1592 

 
(Fonte: https://projetoutopia.wordpress.com/tag/theodore-de-bry/) 
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Figura 3. Theodor de Bry. Cena de canibalismo, a partir de “Americae Tertia 
Pars”, 1592 

 
(Fonte: http://erroluys.com/illustratedguide1.html) 

 
 

 Figura 4. José Teófilo de Jesus- América, 1750-1847 
Óleo sobre tela, 65x82 cm Museu de Arte da Bahia, Salvador 

 
(Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa24165/teofilo-de-jesus) 

 

As Figuras 5 e 6 podem ser classificadas como “ordem do mundo natural”, 

pois apesar de representarem cenas de morte, é possível observar a acentuação 

de romantismo nas cenas, transmitindo ao observador a ideia de beleza e 

naturalidade da morte. As indígenas são retratadas nestas telas como uma 

prolongação da natureza, inseridas em ambientes selvagens, o corpo da mulher 

representado na tela Moema é um corpo branco e tipicamente europeu, não 

refletindo, portanto, o corpo da mulher indígena com fidedignidade ao real. 

 

A natureza exuberante da América extasia quem chega. Assombra-o, para o 
bem e para o mal, o que era sombra, desconhecimento. E o conquistador 
relata, copiosamente, essa descoberta [...]. Narrativas profundas, cheias de 
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espanto, finas de observação, ainda que imprecisas, testemunham a saga 
inaugural dos tempos modernos: o confronto entre mundos desiguais, 
culturas diversas, naturezas diferentes. (SILVEIRA, 1997, p. 237-238) 

 

 

Figura 5. José Maria de Medeiros- Lindóia,1882 
Óleo sobre tela, 54,5x 81,5 cm. Rio de Janeiro, Coleção Cultura Inglesa 

 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jos%C3%A9_Maria_de_Medeiros_-

_Lind%C3%B3ia,_1882.jpg) 

 

 

Figura 6. Victor Meireles de Lima- Moema, 1866 
Óleo sobre tela, 129x 190 cm, acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateubriand/MASP 

 
(Fonte: http://artefontedeconhecimento.blogspot.com.br/2015/03/moema-victor-meirelles-

1866.html) 

 

No próximo agrupamento no qual estão inclusas as figuras 7, 8, 9 e 10 

intitulado imagens da diversidade, mostraremos como os indígenas foram 

representados pelos pintores de variadas maneiras, no entanto, os grupos de 

descendência Tupi por estarem localizados nos litorais têm uma representatividade 
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maior. São representados adornos, vestes, pinturas corporais instrumentos, 

armas, utensílios cerâmicos, modo de vida e etc. Albert Eckhout foi um dos pintores 

vindos ao Brasil que representaram os indígenas brasileiros com mais proximidade 

ao real, descrevendo através de suas pinturas os costumes, práticas e rituais 

destes povos. 

 

 

Figura 7. Albert Eckhout- Dança dos Tapuia, c. 1641-1644 
Óleo sobre tela, 295x 172 cm, Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca 

 
(Fonte: http://www.institutoricardobrennand.org.br/pinacoteca/eckhout/pint16.htm) 

 

 

Figura 8. "Índia Tupi" - Albert Eckhout (1610-1665) 

 
(Fonte: http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_indigena/indio04.html) 
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Figura 9. Homem Tapuia, Albert Eckhout, 272 x 161 cm, 1641. 
Museu Nacional da Dinamarca, Copenhague 

 
(Fonte: http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-brasileiros-retratados-por-um-holandes/) 

 

 

Figura 10. Família de Camacan Chef preparando para uma festa- Jean Baptiste 
Debret 

 
(Fonte: http://mufasaxd.blogspot.com.br/2009/10/jean-baptiste-debret-1768-1848.html) 

 

 

As figuras 11 e 12 estão no grupo “Representações de corporalidade”, onde 

o corpo é o centro. Outras imagens colocadas anteriormente também poderiam 

ser anexadas à essa categoria, como Lindóia de José Maria de Medeiros, Moema 

de Victor Meireles de Lima ou as representações do Tupis de Eckhout. Os corpos 

representados nas Figuras 11 e 12, bem como em todas as imagens mencionadas 

nos remetem muito mais a corpos europeus renascentistas do que a corpos de 
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indígenas brasileiros. A ideia de demonstrar esses povos como primitivos, 

selvagens, inocentes, inferiores, imaturos permeia em muitas das imagens de 

corporalidade, devido os artistas exporem em suas obras as suas percepções 

individuais ou coletivas. 

 

O selvagem é débil e pequeno nos órgãos de reprodução; não tem pêlos nem 
barba, nem qualquer ardor por sua fêmea; embora mais ligeiro que o europeu, 
pois possui o hábito de correr, é muito menos forte de corpo; é igualmente 
bem menos sensível e, no entanto, mais crédulo e covarde. (BUFFON apud 
GERBI, 1996, p. 21) 

 

A partir do século XIX, como advento das teorias raciais, as imagens de 

corporalidade dos séculos anteriores foram amplamente utilizadas para legitimar o 

discurso de inferioridade dos povos indígenas 

 

Durante o século XIX [...] impôs-se a perspectiva que buscava nas diferenças 
físicas entre os homens indícios de caráter e de personalidade. Legitimando 
domínios, tutelas e, eventualmente, extermínios em massa, não faltaram 
trabalhos preocupados em demonstrar a atraso histórico das culturas não 
ocidentais. (FERREIRA NETO, 1997, p.320) 

 

 

Figura 11. Índios Tupinambá guerreiros. “A história de uma viagem”, Jean de 
Léry, 1580 

  
(Fonte: http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-

indigena/relacoes-entre-nativos-e-colonizadores.html) 
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Figura 12. “Grandes Viagens”, Theodore de Bry, 1592. 

 
(Fonte : https://pt.slideshare.net/AdrianaGomesMessias/colonizao-do-brasil-18021434) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente com a análise da documentação pictórica e historiográfica 

selecionada nesta pesquisa que houve por parte dos autores das obras analisadas 

equívocos intencionais e/ou involuntários em suas representações dos povos 

indígenas brasileiros, gerando ao longo dos séculos a reprodução de imagens 

desconexas e fundamentadas no estranhamento e desconhecimento dos povos 

europeus a respeito das culturas indígenas. Muitas dessas imagens nos falam mais 

a respeito da Europa e como seus autores viam o novo mundo, pois são perceptíveis 

os pensamentos e as concepções de seus autores expressos também através de 

textos historiográficos que acompanham as imagens, do mesmo modo é manifesto 

os preconceitos, valores e princípios de determinadas pessoas em determinada 

época. No entanto, o que pode ser observado constantemente é o uso destas 

imagens que refletem um indígena genérico e cristalizado no tempo de forma 

passiva nos livros didáticos sem uma discussão apropriada. Vale ressaltar aqui que 

o uso meramente ilustrativo da imagem é extremamente prejudicial para a 

educação, pois sem uma análise minuciosa é possível que haja uma reprodução de 

estereótipos, preconceitos e intenções possivelmente já vinculadas à imagem. Em 

muitas das imagens e discursos analisados nesta pesquisa são negadas as 

mudanças que ocorreram com esses povos ao longo dos séculos bem como as 
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diversidades étnicas e culturais destes grupos, o que sempre foram questões 

incompreendidas pelos colonizadores, e posteriormente pelos nacionais durante o 

império.  

 

Na reavaliação das sociedades indígenas e das políticas indigenistas, a 
historiografia tem, e terá, um Papel fundamental, decisivo até. Pois cabe aos 
historiadores, através de uma revisão séria das abordagens vigentes, que 
relegam os índios a um papel fugaz e mal explicado (...), não apenas resgatar 
esses esquecidos da história, mas redimir a própria historiografia de seu papel 
conivente na tentativa, fracassada, de erradicar os índios. (MONTEIRO,1998, 
p. 227) 

 

Faz-se necessário deste modo a desconstrução da visão criada pela 

historiografia oficial, e fortalecida pela iconografia dos povos indígenas como 

selvagens, incivilizados, a beira da extinção e coadjuvantes, através de imagens que 

reproduzam com mais fidedignidade as populações indígenas brasileiras. Os 

historiadores têm o papel de refletir sobre como os indígenas foram retratados no 

passado para que uma melhor compreensão do presente destes povos possa ser 

elaborada e discutida e para que se possa compreender e respeitar as diferenças 

e não mais deixar concepções errôneas e preconceituosas do passado exercerem 

influência no presente.   
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INTRODUÇÃO 

 

O Seridó norte-rio-grandense não tem um sistema de arte bem 

sistematizada e sua produção cultural transita entre o popular e o erudito. O ensino 

de arte, por sua vez, segue em meio aos fazeres e saberes da comunidade e vive 

em constante recriação. O campo da Arte/Educação ainda sofre com a carência de 

professores com formação específica nessa área do conhecimento para atender as 

demandas das escolas e com a ausência de cursos de formação contínua para os 

profissionais que existem (somos apenas seis em toda a 10ª Diretoria Regional de 

Educação e Cultura), ou seja, lidamos também com a falta de vontade política.  

A finalidade do texto é problematizar a história das artes visuais do Seridó a 

partir das práticas de ensino de arte na escola. Desta maneira, consideramos a 

cultura visual da região, evidenciando, em primeira instância, o seu patrimônio 

rupestre. Para tanto, as pesquisas de Gabriela Martin (2005, 2003) foram 

fundamentais por se tratar de estudos específicos realizados nos sítios 

arqueológicos que abrigam esse patrimônio no Seridó. Ângela Almeida (2017; 

2001) e Eugênia Dantas (2005, 2003, 2002) contribuíram para pensarmos sobre 

a arte do fotógrafo José Ezelino da Costa (Caicó-RN, 1889 – 1952) e os escritos 

de Iaperí Araújo (1989, 1985) deram subsídio às reflexões tecidas sobre a artista 

Maria Antônia do Santíssimo. (São Vicente-RN, 1890 – 1974). 

Destacamos ainda a contribuição de Ana Mae Barbosa (2015, 2009, 2005) 

por trazer a fundamentação necessária às ponderações sobre o campo da Arte e 

da Cultura Visual. Paulo Freire (2014, 2001, 1996) é um autor que se faz presente 

no nosso dia a dia no chão da escola e, portanto, suas reflexões reforçam a nossa 

compreensão de uma Educação democrática, que visa o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a capacidade criativa, além de ser ancorada nos preceitos da 

cidadania. Ressaltamos ainda o nome de Flávia Maria Cunha Bastos (2010), por 

contribuir com os procedimentos metodológicos, salientando o “como fazer” na 
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esteira da Arte/Educação baseada na comunidade. Desta maneira, ao explorarmos 

conceitos de arte na sala de aula, tanto erudita quanto popular, buscávamos 

ampliar o repertório cultural dos educandos, propiciando-lhes uma rica formação 

artística, estética e cidadã, baseada na experiência e nos saberes de domínio da 

comunidade. (BASTOS, 2005).  

Ao revisitar os artistas que fizeram e fazem história por meio da arte nessa 

região sertaneja e apresentar suas produções poéticas aos educandos para análise 

e fruição, seja por meio de imagens projetadas ou de visitas feitas in loco em 

espaços culturais, buscamos valorizar e difundir o patrimônio e os conhecimentos 

sobre a cultura artística e estética da localidade junto à comunidade escolar. 

Assim, pretendemos combater a distância existente entre o local e o global, o perto 

e o longe, o popular e o erudito.  

Na obra Elementos da arte popular Iaperí Araújo apresenta um estudo sobre 

a produção artística do Rio Grande do Norte. É este autor quem assegura: 

 

Para a função didática, a escola deve favorecer a preservação da cultura 
popular, utilizando como tema das pesquisas todas as variações da 
expressão popular: as adivinhas, cantigas de rodas, versos populares, 
ditados (provérbios), estórias ditas de trancoso (contos populares) e, 
sobretudo, o estímulo à criação de grupos que preservem as manifestações 
da cultural popular. (ARAÚJO, 1985, p. 18).  

 

Observamos que Iaperí Araújo escreveu isso em 1985 e de lá para cá muito 

coisa aconteceu no que se refere à arte e ao seu ensino. Inicialmente, é importante 

salientar que a noção de arte mudou. Vemos, na atualidade, o conceito de arte ser 

ampliado para se aproximar da ideia de cultura. Nessa perspectiva, Ana Mae 

Barbosa acredita no ensino de arte que fala sobre arte, ver arte, valoriza a imagem 

como campo de conhecimento, acolhe as mídias, considera as diferenças e os 

contextos. Para a estudiosa, “acordamos para a narrativa feminina, para o 

multiculturalismo, o interculturalismo, os estudos culturais, os estudos visuais, a 

cultura visual, a ecologia, os valores comunitários, a rua, a realidade virtual, a 

potência das tecnologias contemporâneas etc.” (BARBOSA, 2015, p. 21). 

Pensamos agora em uma noção de arte que seja plural, democrática, acessada, 

produzida, experienciada por todos. Isso porque “desprezamos a ansiedade por 

vanguardas, a homogeneização do capitalismo, o controle hegemônico do sistema 
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das artes, o colonialismo, o poder dos museus e reconquistamos para a Arte o 

afeto e o prazer.” (BARBOSA, 2015, p. 21). 

No Seridó é comum encontrarmos crianças e adolescentes estudando a pré-

história na escola sem conhecer os sítios arqueológicos da região. Os professores 

exploram as cavernas de Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha, sem 

atentar ao menos para as pinturas da Serra da Capivara, do Parque Nacional, do 

Piauí. No entanto, é preciso apreciar o patrimônio rupestre local, por sua 

importância à Arte, enquanto área do conhecimento.  

A arte rupestre pode exercer grande fascínio sobre os estudantes, seja do 

Ensino Fundamental ou Médio, a partir do momento em que o educador apresenta 

situações de aprendizagem em sala de aula que favoreçam o estudo e a pesquisa 

sobre a temática. Trabalhamos com um material didático produzido por nós 

mesmos, que é apresentado aos estudantes por meio de datashow, de maneira que 

a aula se desdobra com as propostas criativas.    

 

A ARTE RUPESTRE DO SERIDÓ 

 

Denominamos de arte rupestre as representações gráficas que foram 

realizadas pelo homem da Era Pré-Histórica. No Seridó norte-rio-grandense 

podemos encontrar registros desse período nos seus diversos sítios arqueológicos. 

São imagens que formam um conjunto rupestre conhecido como Subtradição Seridó 

e esta Subtradição vincula-se à Tradição Nordeste. As descobertas dessa região 

datam de aproximadamente nove mil anos AP349. (MARTIN, 2005, 2003). 

Ao fazer suas intervenções nos paredões rochosos é possível que o homem 

pré-histórico tivesse como objetivo exercitar a expressão, como, também, o desejo 

de se comunicar, já que podemos deduzir que ele deixava registradas as ocorrências 

do seu meio. Averiguar a produção desse período com os estudantes do Seridó é 

importante porque pode ampliar a nossa percepção quanto aos modos de vida e o 

desenvolvimento cultural e artístico da nossa civilização. Além do mais, analisar e 

interpretar figuras desse tempo histórico pode abrir novos caminhos investigativos 

capazes de desvelar hipóteses convincentes no que se refere ao comportamento, 

às crenças e aos valores cultivados nesse contexto específico.     

                                                           
349 Para a arqueologia, AP significa “Antes do Presente”. 
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Os registros rupestres do Seridó se apresentam tanto como pinturas, 

quanto como gravuras. As pinturas correspondem às composições realizadas com 

pigmentos, ou seja, deposita-se material para a elaboração compositiva. Já as 

gravuras, também conhecidas como petróglifos (gravura feita na pedra), obedecem 

a uma ordem que desgasta a própria rocha, retirando matéria para fazer a 

gravação. Como suporte, sabemos que o homem do passado normalmente usava 

paredões rochosos para se expressar artisticamente. Eles criavam nos espaços 

onde se abrigavam, mas também utilizava superfícies ao ar livre.  

As inscrições feitas ao ar livre são conhecidas no Brasil como itaquatiara, 

que quer dizer “pedra pintada”, devido à influência da cultura tupi sobre a língua 

portuguesa. Os estudos da pesquisadora Gabriela Martin (2005, p. 292) apontam 

que a “Grande Tradição Itaquatiara” é tipicamente da região Nordeste, onde 

predominam “grafismos puros” ou “desenhos muito complexos, que, na imensidão 

dos sertões têm-se prestado, muitas vezes, às mais fantásticas interpretações”. 

Esse tipo de gravura é encontrado com regularidade próxima de cursos d’água. 

Em nossas atividades docentes abordamos as figuras rupestres do Seridó 

em sala de aula, a fim de conhecer melhor esse patrimônio para saber valorizar, 

difundir e explorar com mais qualidade suas minúcias. Sempre que temos 

oportunidade de visitar esses sítios aproveitamos para fotografar e, assim, 

acrescentar as imagens ao material didático que apresentamos aos educandos nas 

nossas abordagens pedagógicas. Desta maneira, acreditamos que contribuímos 

para que haja maior conscientização dos estudantes quanto a esse patrimônio, 

considerando questões artísticas, estéticas, simbólicas.  

Destacamos alguns sítios arqueológicos da região como o sítio Mirador, 

localizado no município de Parelhas, os sítios Xiquexique, 1 e 2, que fica em 

Carnaúba dos Dantas, e o sítio Tanques, em Jardim do Seridó. (Imagem 1 e 2). São 

localidades como estas que formam o conjunto rupestre da Subtradição Seridó e 

que, na medida do possível, buscamos oportunizar aos nossos educandos, visitas 

exploratórias.  
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Imagem 1 e 2:gravuras encontradas no Sítio Tanques. 

     
Fonte: acervo pessoal do autor. 

 

Visitamos o sítio Tanques no segundo semestre de 2017 acompanhados por 

estudantes do Ensino Fundamental, da modalidade EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, de Jardim do Seridó-RN. Antes de passeios dessa natureza costumamos 

abordar o assunto para introduzir o tema, contextualizando e situando o educando 

no espaço e no tempo. Durante os passeios apreciamos as rochas com suas 

formas, texturas e cores. Nessa propriedade, as gravuras rupestres mereceram 

atenção especial, pois são baixos relevo com pontos, linhas e planos que criam 

composições, na sua maioria, abstratas, sobre um suporte rochoso. Os vários 

sinais gráficos encontrados nas imagens nos interessam porque é conteúdo do 

campo da Arte, podendo aguçar a nossa percepção, ampliar o nosso repertório 

cultural e alargar a nossa compreensão do universo simbólico. 

O entendimento das elaborações imagéticas deixadas nos sítios 

arqueológicos por nossos ancestrais na região do Seridó acontece por meio da 

leitura de imagem. (BARBOSA, 2009). Para tanto, é necessário o ato de ver. Ana 

Mae Barbosa ressalta que pelo exercício do olhar é possível desenvolver a 

capacidade crítica do educando. Essa prática deve está associada a princípios 

estéticos, éticos e históricos e perpassam quatro processos, a saber: descrição, 

análise, interpretação e julgamento. A descrição corresponde a prestar atenção ao 

que se ver. Na análise observa-se o comportamento do que se vê. A interpretação 

é a parte do processo em que devemos atribuir algum significado a obra. Por fim, o 

julgamento, que é o momento em que se decide acerca do valor de um trabalho 

artístico, quer dizer, nesse instante o educando pode emitir uma opinião baseada 

em argumentos.         
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Quando dedicamos atenção às imagens rupestres da subtradição Seridó e 

passamos a olhar atentamente esse patrimônio, percebemos que se trata de 

imagens com temáticas diversificadas. Gabriela Martin (2003) assegura que elas 

evocam cenas ritualísticas, de dança, de sexo, de luta, de caça, do cotidiano, com 

destaque para a representação da figura humana e de objetos. Encontramos ainda 

no sítio Mirador, em Parelhas-RN (Imagem 3), riquíssimas texturas visuais 

elaboradas a partir de sinais gráficos que formam composições ordenadas e 

geometrizadas.  

 

Imagem 3: pintura feita com tauá (mineral rico em óxido de ferro).  

 
Fonte: acervo pessoal do autor. 

 

Abordar a pré-história como conteúdo do componente curricular Arte, no 

Ensino Fundamental e Médio, privilegiando a arte rupestre presente no Seridó 

norte-rio-grandense, é da maior importância para que crianças e adolescentes em 

idade escolar conheçam o patrimônio rupestre, e se apropriem desse 

conhecimento, para melhor preservar a cultura, já que esta conta parte da nossa 

história. Por isso, faz tanto sentido para o arte/educador investigar as gravuras e 

as pinturas rupestres dessa localidade, pois se trata de um conteúdo encontrado 

no “quintal de casa”, quer dizer, nas proximidades, dessa localidade. Além do mais, 

diversas pesquisas já foram realizadas na região por antropólogos, historiadores e 

artistas350 sobre essa expressão cultural, o que não justifica mais a desculpa do 

professor de arte de não abordar o assunto por falta de fontes e referências. 

Também tivemos oportunidade de conhecer o Sítio Xiquexique 1, em Carnaúba 

dos Dantas-RN, no primeiro semestre de 2018, para conhecer mais o nosso 

patrimônio rupestres com os educandos da CEJA Senador Guerra, de Caicó-RN. 

                                                           
350 Destacamos a dissertação de Gerlúzia de Oliveira Azevedo Alves, intitulada como “A arte 
rupestre como expressão comunicativa da cultura”. UFRN: Natal-RN, 2006. 
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Na ocasião, fomos acompanhados por um guia local que nos conduziu com 

segurança e também explanou sobre este patrimônio. (Imagens 4 e 5). 

 

Imagem 4: detalhe de um dos paredões rochosos do Sítio.  
Imagem 5: o guia, em primeiro plano, com o grupo de educandos da EJA. 

     
Fonte: acervo pessoal do autor. 

 

Costumamos ainda, como desdobramento dos nossos passeios 

expedicionários, propor uma situação de aprendizagem em sala de aula, 

oportunizando que o educando elabore um trabalho expressivo. Para tanto, ele pode 

utilizar como referência os elementos que viu e que mais chamou à atenção, 

relacionando-os com os saberes da gramática visual que conhece. Na Escola 

Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel (Imagem 6) propomos uma pesquisa sobre a 

temática aos educandos dos 6ºs e 7ºs anos que se desdobrou em desenhos e 

pinturas representativas da época. (Imagens 7 e 8).    

 

Imagem 6: trabalhos dos educandos em exposição. Imagens7 e 8: detalhe dos trabalhos 
expressivos. 

       
Fonte: acervo pessoal do autor. 

 

Ao estudar o patrimônio rupestre da Subtradição do Seridó na escola 

podemos pensar com nossos educandos nos elementos da linguagem visual, mas 

também explorar conceitos como: arte figurativa, arte abstrata, desenho, pintura, 
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gravura, suporte, estilo, seriação, sobreposição, justaposição, materiais 

expressivos, composição, entre outros. Desta maneira, estamos garantindo o 

ensino-aprendizagem em/sobre Arte e abrindo espaço para a expressividade do 

educando, de maneira que ele possa ampliar a sua percepção e o seu entendimento 

sobre as construções simbólicas e as transformações culturais ocorridas ao longo 

do tempo pela ação humana.  

Isso tudo mostra que a “História da Arte do Seridó” antecede a chegada dos 

portugueses em terras brasileiras. Em última instância, ressaltamos que ainda 

precisamos chamar a atenção das autoridades competentes para o investimento 

em pesquisas, além de uma maior atenção a esse patrimônio, para que ele não 

corra riscos devido à desinformação da população em geral e a possíveis ataques 

de vândalos. 

 

A ESCRITA DA LUZ 

            Avançando no tempo podemos dizer que a história da arte do Seridó passa 

pelas lentes da objetiva de vários profissionais que traduzem comportamentos e 

valores morais, éticos e estéticos da sociedade sertaneja. A pesquisadora Eugênia 

Maria Dantas (2005, p. 595) elenca nomes de fotógrafos da região como José 

Ezelino da Costa (Imagem 9), Tomaz Alberto Dantas e Enoque Pereira das Neves, 

pois são profissionais que fizeram dessa arte o seu ofício.  

 

Imagem 9: Retrato de José Ezelino. 

 
Fonte: acervo do Museu do Seridó. 

 



547 
 

 
 

Destacamos o nome de Ezelino351 pela singularidade do seu trabalho e pela 

importante contribuição dada à arte do Seridó no campo da fotografia, na primeira 

metade do Século XX. Além do mais, sua produção vem sendo estudada, tanto em 

âmbito universitário quando no contexto escolar. Na obra Caminhos da Arte Ângela 

Almeida enuncia que as fotografias do mestre caicoense 

 

têm a fórmula do retrato pensado, milimetricamente composto, equilibrado. 
Um olhar particularmente sensível, estético, elegante. Suas fotos não 
oferecem apenas imagens das pessoas de Caicó, mas a diversidade de vidas, 
de sonhos, de silêncios, de luzes, de esperanças, mundos de fadas e 
guerreiros. Na moldura de suas fotos não estão presos apenas rostos, mas 
pólos de sonhos dentro de sonhos. (ALMEIDA, 2001, p. 152).    

 

Observamos que a clientela do fotógrafo era seleta e exigente, incluindo 

políticos poderosos, fazendeiros e empresários da região. José Ezelino era muito 

procurado pelas senhoras da alta sociedade que desejavam fazer retratos de seus 

familiares. Ele oferecia fotografias grandes, que exigiam molduras, assim como fazia 

retratos pequenas para compor coleções em álbuns, dessas famílias abastardas. 

Suas composições eram bastante apreciadas. Bom enquadramento, belíssimo 

efeito de luz e sombra, harmonioso cenário, figurinos de inspiração europeia: tudo 

o que era preciso para eternizar o momento presente em apenas um clique. 

(SANTOS; SILVA, 2018, p. 303). 

Eugênia Maria Dantas, ao pesquisar a obra de Ezelino, assegura que é pouco 

só situar suas imagens no tempo e no espaço. Para a estudiosa, 

 

[é] preciso inscrevê-las como potência capaz de produzir uma narrativa que 
tenha como suporte a condição estética de sua existência. Para além da 
finalidade documental que toda fotografia tem, utilizamos esse suporte da 
realidade como fonte que alimenta a imaginação criadora que pode fazer uso 
de uma deformação intencional da imagem a partir da leitura. (DANTAS, 
2002, p. 9). 

         

                                                           
351 José Ezelino da Costa (1889-1953) nasceu em pleno sertão do Seridó, no sítio Umbuzeiro, 
município de Caicó-RN. Filho de Bertuleza Maria da Conceição, uma mulher que carregou na pele a 
marca perversa da escravidão, e de pai desconhecido. O jovem agricultor desde cedo demonstrou 
interesse pelas artes e pela sensibilidade, cultivando hábitos que mais tarde lhes garantiu o trânsito 
entre as altas rodas da sociedade local. Na década de 1920 Ezelino montou seu estúdio fotográfico 
profissional em um casarão situado à Rua Coronel Manoel Vale, visinho ao prédio onde funcionava a 
Coletoria Estadual, no centro de Caicó. 
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    Estudando as fotografias de José Ezelino, Eugênia Dantas percebe a potência 

das imagens no processo de educação do olhar. Para ela, o fato de pararmos para 

apreciarmos as fotografias pode ser uma estratégia interessante para depurar o 

ato de ver, na medida em que coloca em destaque “reservas éticas e estéticas da 

vida, da memória e do cotidiano, de forma a prover e alimentar princípios 

educacionais mais complexos e de natureza transdisciplinar.” (DANTAS, 2002, p. 

1).   

Olhando Ezelino pelo viés educacional, o professor da UFRN (Campus de 

Caicó), Abrahão Sanderson da Silva, desenvolve um projeto extensionista intitulado 

“Extroversão das coleções de fotografia e arte santeira do Museu do Seridó, em 

escolas na cidade de Caicó/RN”. O objetivo do Projeto é propor ações educativas 

nas escolas consubstanciadas por material didático referente ao acervo do Museu, 

fazendo uso de réplicas de objetos ou mesmo de peças originais do seu acervo. Foi 

por meio dessa iniciativa que pudemos aprofundar os nossos estudos sobre 

educação patrimonial, com os estudantes da Escola Estadual Monsenhor Walfredo 

Gurgel, dessa cidade. Tivemos contato com imagens sacras produzidas pelos 

santeiros da região e com algumas fotografias de José Ezelino que pertencem às 

coleções do Museu do Seridó352.    

Essa ação do Projeto de Extensão na Escola reforçou o trabalho que já vinha 

sendo realizado pelo professor de arte, no que tange à vida e à obra de José Ezelino. 

Levamos à sala de aula algumas fotografias originais do artista seridoense, 

pertencentes ao acervo particular do artista André Vicente e Silva, herdadas de 

seus familiares. (Imagens 10, 11 e 12). Isso permitiu que os educandos pudessem 

tocar e fazer leituras das imagens, descrevendo e analisando-as, conforme 

preceitos do ensino de arte. (BARBORA, 2009). Os educandos puderam constatar 

a autenticidade das imagens por meio de um baixo relevo, no canto inferior 

esquerdo, onde se encontra a inscrição “José Ezelino – PHOTO”. Em outras 

imagens a autenticidade era comprovada por meio de um carimbo, na parte de traz 

da fotografia, onde se lia “JOSÉ EZELINO – Photografia – CAICÓ.” 

                                                           
352 Nos dias 03 e 04/05/2018 as acadêmicas do curso de História, da UFRN, Aline Vale de Araújo, 
Ana Cristina Monteiro de Araújo e Patrícia Emanuelly dos Santos Bezerra foram até a Escola realizar 
uma ação educativa com todas as turmas, dos turnos matutino e vespertino, evidenciando a 
temática da educação patrimonial. Esses foram momentos importantes de troca e interação 
envolvendo a Escola e a Universidade.       
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Imagens 10: busto de jovem. Imagens 11: retrato de criança. Imagens 12: composição de casal.  

        
Fonte: acervo pessoal de André Vicente e Silva. 

 

Em 2017 tivemos oportunidade de visitarmos a exposição “Quando a pele 

incendeia a memória – Nasce um fotógrafo no sertão do século XIX”, que aconteceu 

no Salão Nobre da antiga Prefeitura Municipal de Caicó. Na ocasião, foi realizado 

um trabalho de mediação cultural com os estudantes e houve desdobramento da 

visita em sala de aula,353 quando propomos um trabalho expressivo. 

Na primeira metade do século XX os fotógrafos do Seridó produziram imagens 

sobre a região que abarcaram eventos sociais e políticos, como também situações 

ligadas ao crescimento e ao desenvolvimento do município. Esse acervo imagético 

documenta fatos históricos e favorece a criação de novos contornos da arte e da 

cultura visual dessa região, graças às descobertas, aquisições e utilizações de 

modernos instrumentos e tecnologias de produção adotadas por esses 

profissionais. Em outras palavras, podemos dizer que isso tudo que beneficiou a 

escrita da luz em tempos remotos contribui para garantir o estudo e a pesquisa 

da arte e da cultura visual na escola, de maneira que é possível revisitar o passado, 

relacionando-o com o presente e ainda projetar o futuro, tendo como princípio 

norteador o ensino de arte, que educa a nossa sensibilidade, ampliando a nossa 

capacidade perceptiva e imaginativa.  

                                                           
353 Para saber mais sobre a visita da Escola a exposição, consultar: Mediação artística e cultural: 
construindo sentido a partir da obra de José Ezelino da Costa – Caicó/RN. Disponível em: 
http://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2018/08/E-book-Arte-1.pdf 

http://www.atenaeditora.com.br/wp-content/uploads/2018/08/E-book-Arte-1.pdf


550 
 

 
 

Portanto, a produção imagética de José Ezelino mostra muito mais do que 

uma relação de mercado ou de oportunidade de trabalho. Suas imagens desvelam 

comportamentos ligados a valores morais, éticos e estéticos da sociedade, 

permitindo a construção de novas tessituras feitas sobre o tempo, a memória e a 

história, transpassada pelo imaginário do povo sertanejo.      

 

MARIA DO SANTÍSSIMO 

 

Maria do Santissímo se destacava no cenário brasileiro como pintora. Até 

hoje ela é considerada pela crítica especializada “a maior e única mulher pintora do 

Rio Grande do Norte a obter repercussão nacional”. (ARAÚJO, 1989, p. 258). Sua 

pintura era original, autêntica, singular, e sua arte não era acadêmica, mas popular. 

Ela encontrava no cotidiano sertanejo inspiração para o seu trabalho e, desta 

maneira, construía um mundo de sonho e encantamento. Um mundo habitado por 

bichos, como galos ou pavões e composto por uma delicada vegetação, como 

roseiras e fruteiras. Isso atestou o talento e a pureza criativa da artista.  

Encontramos no Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos que os trabalhos 

de Maria do Santíssimo passaram a ser conhecido em todo o sertão potiguar 

graças ao seu marido que saia vendendo pela localidade a produção da sua esposa 

no lombo de um burro. (AYALA, 1980). No livro Artes Plásticas no Rio Grande do 

Norte, organizado por Dorian Gray Caldas, Iaperí Araújo assegura que os trabalhos 

da artista seridoense “eram pregados nas tampas dos vidros e baús de pregaria, 

no interior dos oratórios ou a enfeitar as paredes das camarinhas dos coronéis da 

região.” (ARAÚJO, 1989, p. 259).  

Os materiais expressivos utilizados pela artista eram muito simples. Como 

suporte ela aproveitava papel de embrulho, papel pautado ou cartolina branca, 

fazendo uso da anilina para trabalhar as cores. Estas eram aplicadas no suporte 

com um pincel tosco, feito a partir de palito de coqueiro. Para Ângela Almeida, a 

utilização da anilina por Santíssimo deixa a sensação na figura “de um mundo que 

se esvai, porém bem sereno.” (ALMEIDA, 2001, p. 122).  

A pintora seridoense inicia sua produção ainda na infância e trabalha até o 

ano de 1914, quando interrompe o processo criativo para se dedicar a outras 
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atividades, retornando à pintura em 1962, incentivada pelos sobrinhos, também 

artistas, Iaperí e Iaponi Araújo. Da primeira fase da sua produção, todos os 

trabalhos se perderam, no entanto, existem aproximadamente 400 pinturas da 

segunda fase produtiva (Imagens 13 e 14) espalhados por instituições e coleções 

particulares. 

 

Imagens 13 e 14: Galos, s/d. 

     
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 

 

A história da produção artística e da vida de Maria do Santíssimo não pode 

ser esquecida e merece ser contada e estudada no sertão do Seridó. Fora da 

região, artistas, curadores e renomados críticos de arte contemplaram seus 

trabalhos com olhar sensível, tecendo ótimos comentários sobre sua obra. Iaperí 

Araújo destaca que Clarival do Prado Valladares, Carlos Cavalcanti, Walmir Ayala, 

Roberto Pontual e José Roberto Teixeira Leite souberam reconhecer o talento e o 

trabalho da artista seridoense. O próprio Iaperí salienta que em uma exposição de 

âmbito nacional, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre quase uma 

centena de pintores, Santíssimo “foi laureada pelos promotores com o prêmio do 

Salão de Verão do Jornal do Brasil”. Ela também integrou “uma representação 

oficial do país a chancela do Itamaraty à Trienal de Pintura Primitiva de Bratislava 

na Theco-Eslováquia.” (ARAÚJO, 1989, p. 258). 

Ao pesquisarmos sobre os trabalhos de Maria do Santíssimo com os 

educandos, descobrimos em Ângela Almeida (2001, p. 122) que a produção da 

artista “guarda a imediatez dos desenhos infantis, transformando sonhos em 

objetos. Denotam o fenômeno visual a partir da experiência vivida, eliminando a 

distância entre arte e vida.” Portanto, o estudo da produção cultural e artística da 
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humanidade na escola é intercalado com as pesquisas sobre a vida e a obra dos 

artistas que “escrevem” a história no nosso território.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Seridó não existe um sistema de arte bem desenvolvido e a tradição 

artística aproxima-se muito das expressões populares. São poucos os artistas que 

conseguem projetar seus trabalhos para além dos limites territoriais do Estado. 

Nessa região a história é contada comumente por meio da oralidade e poucos 

registros são encontrados em jornais, revistas e livros sobre a temática. O ensino 

de arte também é problemático e a principal causa pode ser a falta de cursos de 

formação para profissionalizar pessoas capazes de atuar nas escolas da região 

junto ao componente curricular Arte, bem como em outros espaços culturais. 

Somos apenas seis professores de arte com formação específica nessa área do 

conhecimento atendendo as instituições de ensino na rede estadual. Na rede 

federal existe três (um em cada campus do IFRN instalado na localidade) e nas 

redes municipais não encontramos nenhum.   

É importante ressaltar que em pesquisa recente na região (SANTOS, 2016) 

constatamos que existem vários professores com formação inicial nas áreas de 

Letras, Pedagogia e História ocupando lugares de atuação que devem ser do 

profissional específico de arte. Ressaltamos a importância de termos todas as 

vagas destinadas ao professor de arte nas escolas ocupadas por profissionais com 

formação específica na área de Arte, para podermos promover a criatividade, a 

expressividade e a sensibilidade no alunado dessa região, bem como disseminar o 

conhecimento quanto às questões inerentes à educação dos sentidos, ao 

depuramento do gosto e da criticidade artística e estética.    

As investigações sobre a produção artística do Seridó nas escolas, mesmo 

dando destaque à obra de Maria do Santíssimo e de José Ezelino ao longo do Século 

XX, considera ainda as gravuras e as inscrições rupestres sem excluir os artistas 

contemporâneos, ao contrário. As pesquisas sobre as visualidades buscam 

valorizar a produção atual porque compreende que é da maior relevância o estudo 

da cultura artística e visual sertaneja neste momento histórico porque contribui 

com o despertar da sensibilidade das pessoas. Nomes de artistas como Raimunda 
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Cícera, Davina e Lydia Brasileira figuram junto aos de Custódio Jacinto, Adonay 

Dantas, Jonas Tito, entre outros, merecendo a atenção dos pesquisadores e dos 

professores de Arte da região. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Pensar o sertão é entender que esse se insere em uma lógica 

espaço/tempral marcado por mudanças significativas em sua estrutura física, 

econômica, política e cultural conforme cada período histórico e de vivências. 

 Dentro dessa diversidade de produção e reprodução entendemos que o 

sertão se transforma em sertões dada a cada temporalidade. Nesse sentido, os 

sertões que estudamos nesse texto é aquele do início do período republicano e que 

apresentava focus de modernidade. 

 As ideias republicanas que tomaram conta do Brasil nas primeiras décadas 

do século XX demonstram um olhar voltada para o desenvolvimento e o progresso, 

nesse caso, esses dois elementos não ficariam restritos apenas as capitais do 

Brasil, mas adentrariam os sertões do Brasil354. 

 Ao seguir essa ótica, nos debruçamos a entender quais eram os tipos de 

modernidade que estava enveredando pelos sertões do Rio Grande do Norte no 

período compreendido entre 1910 e 1920. Para isso recorremos ao uso do Jornal 

O Momento e as mensagens de governados do citado período. Assim, optamos por 

averiguar que um dos elementos modernizantes dos sertões norte-rio-grandense 

eram as estradas de terras que remodelaram a espacialidade dos sertões e o modo 

de viver das pessoas.  

 

 

                                                           
354 Aqui nomeamos sertões toda terra que estava distante do litoral do Brasil. 
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NOVA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL: ESTRADAS DE FERRO NOS SERTÕES DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

 

A dinâmica que se instalou a partir da primeira década do século XX, por meio 

do discurso modernizador e da configuração de novo espaço-tempo355, era marcada 

por um novo ritmo de vida. Nesse contexto que nasceram às estradas de ferro no 

norte356 do Brasil como símbolos e signos do moderno. 

O anseio pelos trilhos não advinha somente da época republicana, mas no 

período imperial já havia o pedido pela bancada nortista para a instalação das linhas 

férreas nas principais províncias do Norte, tais como: Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Alagoas e Bahia357. Mas, é a partir da República com o pensamento 

civilizador e progressista que as ferrovias passam a povoar o imaginário da 

população nortista. 

Na eminência das preposições republicanas as estradas de ferros possuíam 

o imaginário de servir como meio de civilizar e educar as populações dos lugares 

considerados selvagens que ainda não desfrutavam dos símbolos de progresso 

(ARANHA, 2001, p. 51). Assim, ao passo que havia a possibilidade da construção 

das ditas estradas a população dos recantos longínquos se entusiasmava.  

Em certas localidades sertanejas a falta de transporte que promovesse o 

contato das pessoas com as "capitais" ou núcleos de população mais avançadas 

levavam as pessoas a possuírem hábitos de vida considerados selvagens, tais 

como: o uso de roupas estranhas, as formas de falar e de agir (PEIXOTO, 1909. 

p.3). No caso, as ferrovias passavam a ser vistas como um meio de disseminação 

de novas formas de civilidade. O contraste entre a população decorria da falta de 

comunicação entre as áreas do Estado. 

                                                           
355 Para uma discussão sobre as modificações do espaço em seu tempo, ver: SANTOS, Milton. A 
Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 3 ed. São Paulo: HUCITEC, 1999. 
356 O termo Nordeste ainda não existia nessa primeira década do século, seguindo o pensamento 
de Durval Muniz, a expressão Nordeste seria forjada a partir de 1906 pelos literários e se firmaria 
a partir de 1920 com Gilberto Freyre, para uma discussão mais profunda ver: ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. Recife: Editora Massangana, 
2009. 
357 Para uma discussão maior, ver: MELO, Evaldo Cabral de. O Norte agrário e o império. Brasília: 
Nova Fronteira, 1984. 
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A ideia de civilização despontava nos sertões do Rio Grande do Norte, José 

de Azevêdo Dantas possuía um discurso contundente que era necessário que o 

progresso chegasse ao sertão, ele nos afirma que: 

 

O povo de nossa terra, não obstante a auzencia de uma educação 
systematica é um povo intelligente. Os conhecimentos praticos de que 
dispõe são effeitos dos revezes do tempo. A luta pela vida tem lhe 
desenvolvido dotes moraes e physica que se não podem encontrar nos 
valles humildes e ficos da zona littoranea. O que lhe falta, portanto, 
não mencionando suas necessidades primordiaes - agua e transporte 
- o que lhe falta para plena comprehensão de seu destino, é a 
instrucção de que tanto carece para attenuar taes effeitos (DANTAS. 
O sertanejo. Jornal O Momento. 1924.p. 46). 

 

Pelo textículo acima do redator do Jornal O Momento, podemos perceber que 

havia um atraso em relação aos hábitos, experiência e dinamicidade praticados 

pelos sertanejos e os praticados pelos habitantes do litoral e da capital do Rio 

Grande do Norte. Para tal situação, José de Azevêdo elenca a falta de instrução e 

os meios de transportes que dificultavam a interação cultural e de pensamento 

entre aqueles sujeitos sociais.  

Torna-se evidente que José de Azevedo mesmo sendo um sertanejo tinha 

conhecimento das vivências e do pensamento modernizante do litoral, talvez isso 

ocorresse, em razão, de seu cargo exercido na Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS) 358 e, dessa maneira, possuía contato com o pensamento dos 

governantes do Estado que era o de modernizar não somente as capitais dos 

Estados, mas os lugares mais distantes, como era o caso, dos sertões do Rio 

Grande do Norte. 

A ideia de modernidade empregada para o espaço regional recai não naquela 

de caráter frenético das ruas urbanizadas e movimentadas, mas no pensar as 

"novidades" que chegavam aos sertões, como é o caso, da educação, das estradas 

e dos açudes. Novidades que permitiam aos sertanejos desfrutarem do conforto 

oferecido pelo viver moderno. 

                                                           
358 A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) foi criada em 1909 - à época denominada 
de Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS). Somente em 1919 passou a ser denominada de 
IFOCS e a partir da década de 1950 passou a se chamar Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas (DNOCS). Ver: FILGUEIRA, Maria Conceição Maciel. ELOY DE SOUZA: uma interpretação 
sobre o 
Nordeste e os dilemas das secas. Natal: EDUFRN, 2011. 
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Nesse contexto, os sertões, na figura de suas elites, do Rio Grande do Norte 

almejavam pela chegada das estradas de ferro, considerando que era uma forma de 

modificação do espaço, no qual permitiria uma nova configuração espacial com 

inserção de novos meios de transporte e a disseminação de saberes, para tanto 

necessitava-se de boas estradas, como podemos observar:  

 

Precisamos de boas estradas 
Quando o homem primitivo palmilhou as terras pedregosas do vasto 
intertana sertanejo e descobrio os seus reconditos sombrios atravez 
dos vastos cerrados sentio a necessidade urgente de um caminho que 
se conduzisse mais facilmente ao ponto de sua precedencia. Os 
sertões se foram desbravando e os caminho foram avançando; estes 
foram se cruzando e enlarguecendo a ponto de se tornarem em largas 
estradas que se extendem ao littoral aos ultimos recantos sertanejos. 
O progresso humano, pela sua imperiosa necessidada [sic] de 
desenvolver não pedia treguas neste sentido. Os melhoramentos de 
communicação vieram se susecdendo aos caminhamentos de tracção 
animal. Em primeiro logar segui a via- ferrea que partindo das capitães 
litoraneas demandou os catingas expirando porem ao sapé das 
cordilheiras. Vieram, finalmente em parte as estradas de rodagem 
que, rasgando os chapadões da Borburema, transpuzeram a soberba 
muralha granitica para devassar abenimo Valle do Seridó, graças a 
acção energica de um governo nortista (DANTAS. Precisamos de boas 
estradas. Jornal O Momento. 1924. p. 38).  
 

Percebemos pelo fragmento acima do Jornal O Momento que os caminhos de 

outrora359 já não correspondiam ao anseio da população, pois necessitava de novas 

estradas que fizessem uma comunicação com o litoral de forma mais dinâmica e 

interativa na qual a agilidade fosse a perspectiva. Claro que esse desejo não era 

algo desse momento, no final do século XIX as pessoas já aspiravam por melhores 

estradas, mas a partir do início do século XX, somando a ideia de Belle Époque, 

esse pensamento tornou-se mais evidente e os pedidos mais recorrente aos 

governantes. 

 O sistema de estradas é um meio de responder, também, aos desejos da 

circulação das mercadorias de forma movimentada e em menor tempo. E os meios 

de transporte de tempos pretéritos tornavam-se ineficientes, uma vez que: “Tendo 

a opportunidade de tomar uma dessas estradas por onde mais commercciam os 

comboios, [ilegível] se uma longa fila de burros em linha unica seguida, que a passos 

                                                           
359 Para entender sobre os primeiros caminhos coloniais e como estes foram gestados nos vários 
sertões, ver: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2005. 
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lentos procuram à firmesa de se apoiarrem no terreno duvidoso” (DANTAS. 

Precisamos de boas estradas. Jornal O Momento. 1924. p. 38). Nesse caso, os 

comboios de burros demoravam ao chegar a seu destino final e poderia ser um meio 

de perca dos produtos, caso algum desses animais, ficassem em meio ao caminho 

por doença ou sem condições de caminha. Nesse caso, a carga seria perdida e 

provocaria um prejuízo ao proprietário da mercadoria. 

Dentro do pensamento modernizante, as estradas de ferro passaram a ser 

vistas como um instrumento do capitalismo que atendia a uma nova configuração 

espacial360 de forma a atender as necessidades comerciais e populacionais de forma 

mais rápida promovendo uma melhora na comunicação, velocidade e capacidade de 

carga (RODRIGUES, 2006. p. 23). 

 

O ESTUDO POLITÉCNICO DAS ESTRADAS DE FERRO NOS SERTÕES: JOSÉ DE 

AZEVÊDO DANTAS    

 

O espírito republicano imbuído da proposta de progresso e desenvolvimento 

procurava aliar a ideia de avanço ao otimismo do futuro percebendo que a ciência e 

a técnica deveriam chegar aos recantos mais distantes das capitais. Nesse 

sentimento de desenvolvimento os sertões do Rio Grande do Norte, na primeira 

década do século XX, presenciariam a criação de escolas e grupos escolas com 

vista à promoção da educação e o aprimoramento do pensar, investimento na 

agricultura com um olhar mais dinâmico a cultura do algodão361 e investimentos nos 

transportes para o tráfego de mercadorias e a comunicação com Natal. Estes 

                                                           
360 Para uma discussão sobre a remodelação do espaço a partir das estradas de ferro, ver: ZORZO, 
Fracisco Antônio. Ferrovia e Rede Urbana na Bahia: Doze Cidades 
Conectadas pela Ferrovia no Sul do Recôncavo e Sudoeste Bahiano (1870-1930). Feira de Santana: 
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2001. 
361 Para uma discussão mais fundamentada sobre a importância do algodão nos sertões do Rio 
Grande do Norte, ver: TAKEYA, Denise Monteiro. Um outro Nordeste: o algodão na economia do 
Rio Grande do Norte (1880-1915). Fortaleza, BNB: ETENE, 1985. TAKEYA, Denise; LIMA, Hermano 
Machado Ferreira. História político-administartiva da agricultura do Rio Grande do Norte 
(1892/1930). Natal: Editora Universitária PROED, 1987. MACÊDO, Muirakytan Kennedy de. A 
penúltima versão do Seridó: espaço e história no regionalismo seridoense. 1998. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) – UFRN, Natal, 1998. 
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eram símbolos da modernidade chegando aos sertões e que estavam dentro do 

projeto político dos que compunha a República. 

As estradas de ferro aparecem no Rio Grande do Norte como um meio de 

interligar a economia local aos centros maiores, mas também, de colocar a 

população em contato com o pensamento modernizante dos centros mais 

avançados. Assim, o pensamento republicano com vista a implementação do 

progresso influenciou e foi o elo fundamental para a política de mobilidade que se 

instalou nos sertões norte-rio-grandense e como esses avanços permitiram a 

dinamização dos sertões. 

Quando pensamos nos meios de transporte e na mobilidade que estes 

oferecem temos a tendência a refletir que os interesses dos governantes recaem 

sobre a ótica puramente econômica. No entanto, podemos perceber que nesses 

idos da Primeira República a mobilidade dos transportes está para além de um 

simples abastecimento comercial ou envio de mercadorias. A mobilidade implica em 

pensar as dimensões subjetivas, como o meio social e técnico, ao considerar que 

as estradas passam a ser vista como um elemento agenciador na organização do 

território e como um meio dinamizador das relações e percepções dos sujeitos que 

compõem os sertões do Rio Grande do Norte. 

Para a realização das estradas de ferro nos sertões do Rio Grande do Norte 

era indispensável à ação dos engenheiros politécnicos para o cumprimento das 

obras e a configuração espacial, tendo em vista a imposição que a natureza se fazia 

diante das construções. Para termos um referencial dessa situação José de 

Azevêdo Dantas nos relata um desses episódios no qual a natureza resistia à 

modernidade por sua geologia, assim: 

 

Pelo lado da montante penetramos no primeiro tunel aberto em rocha 
viva com trinta metros de extensão aproximadamente, sendo este um 
trabalho de volumoso custo dadas as suas innumeras difficuldades de 
desobstrução. Fomos interrompidos na sua passagem por grandes 
blocos que se desagregaram dos cortes abertos em seguida, e para 
nos desvencilhamos desse obstaculo tivemos que vencer algumas 
preripeciaes pelas encostas fronteiras: era subindo, ora descendo 
difficultosamente. Tinhamos o maior interesse de percorremos o leito 
da estrada, e nesse mister era forçoso vencer as maiores 
difficuldades. Vinte nove kilometros acima de Lajes se acha o alludido 
corte, conforme affirmaram os companheiros, e d´ahi por diante, 
seguindo pelas encostas da "Arara" o caminho é interceptado a cada 
instante por novas obstaculos de arte. De pequenos em pequenas 
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distancias surge uma nova obra d´arte construida com a mais perfeita 
solidez. Pelos cortes abertos e rocha pura, de grande profundidade, 
cejado [?] cuccosivamente [?] por enormes aterros, a passagem doi 
feita sem embargos de natureza artificial, notando que todos esses 
trabalhos execcutados ha já uns seis annos se conservam actualmente 
em perfeito estado, offerecendo grande resistencia para o futuro 
(DANTAS. Impressões da Central do Rio Grande do Norte - Trecho 
entre Lages e a serra de Sant´Anna - O aspecto da construcção - O 
complete Abandono dos serviços - As populações privadas desse 
melhoramento. Jornal O Momento. 1924. p. 26). 

 

Pela notícia anterior percebemos que a construção das estradas era uma 

obra dispendiosa no custo financeiro e que dependia de técnicas para vencer as 

preposições da natureza. Mas, que os engenheiros politécnicos estavam 

conseguindo vencer os obstáculos naturais e remodelar o espaço físico para a 

construção das estradas, na qual lograva sucesso. Mas, que as obras eram 

demoradas, pois fazia seis anos que a estrada havia sido iniciada, entretanto, a 

segurança das técnicas utilizadas não fizeram com que as obras desmoronassem 

ou tivessem que ser refeitas. 

As estradas de ferro marcavam os fundamentos da modernidade e das 

intervenções territoriais em que as técnicas humanas iam superando as imposições 

da natureza. Nesse caso, as técnicas são utilizadas para corrigir e melhorar o 

território segundo as concepções de dada sociedade362. Quanto mais a sociedade 

avança e a civilização material se afirma, mais modificações sofrem o território. 

Cabia aos engenheiros politécnicos fazerem um estudo minucioso das áreas 

onde as estradas de ferro atravessariam para que os mesmos elaborassem 

projetos intervencionistas que remodelassem o terreno para as propositivas de 

integração das estradas aos tais terrenos. Assim, havia um maior controle na 

organização do território para favorecer a formação de uma rede ferroviária ligando 

os sertões a capital. José de Azevêdo Dantas nos aponta como agia o trabalho dos 

engenheiros politécnicos e a sua relação com a natureza dos sertões:  

 
A cada passo uma nova surpreza surgia a nossa frente: eram os 
grandes accidentes do terreno, as sensiveis encostas formadas de 
blocos, os profundos valles, etc. Depamos [sic] logo com uma grande 
ponte de alvenaria, de construcção muito solida, cujos pilares com 

                                                           
362 Para uma discussão sobre as técnicas da configuração espacial, ver: SANTOS, Milton. A 
Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção. 3 ed. São Paulo: HUCITEC, 1999. SANTOS, 
Milton. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 4ª Ed. São Paulo: 
HUCITEC, 1996. 
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elevação superior a vinte cinco metros offerece a resistencia precisa 
para o fim a que se destina. Os vãos de trinta metros dão uma bella 
perspectiva ao valle que, se apertando entre elevados encostas 
offerece um local proprio para a amazenagem pluviométrica (DANTAS. 
Impressões da Central do Rio Grande do Norte - Trecho entre Lages e 
a serra de Sant´Anna - O aspecto da construcção - O complete 
Abandono dos serviços - As populações privadas desse melhoramento. 
Jornal O Momento. 1924. p. 26).  

 

Torna evidente que o redator se surpreendia com os “obstáculos” que a 

natureza imprimia aos engenheiros e como aqueles conseguiam se sobressair a 

natureza utilizando da técnica correta. Fato é que além de ser uma obra moderna 

e que dinamizaria os sertões, o transporte proporcionaria belas paisagens aos 

viajantes que desfrutariam de visualizar as obras de arte naturais em consonância 

com as remodelações feitas nos terrenos pelos homens civilizados e progressistas.  

Outro fator que nos chama atenção é a preocupação que José de Azevêdo 

Dantas se refere ao apontar que as encostas dos vales serviriam para o 

armazenamento de água e sendo uma região de poucas chuvas, como é o caso dos 

sertões, o armazenamento seria muito importante. Podemos supor que essas 

encostas eram pensadas pelas comissões técnicas como forma de garantir água 

aos operários das construções e depois serviriam para o abastecimento das 

famílias dos sertões. Ao considerar que diversas comissões técnicas responsáveis 

pelas estradas de ferro faziam parte da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) 

(MEDEIROS; SILVA, SIMONINI, 2008. p.1) e tinham com o objetivo a realização de 

obras de convivência com a seca e que melhorasse a vida das pessoas. 

 

A CONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS DE FERROS NOS SERTÕES E A VISÃO DE 

JOSÉ DE AZEVÊDO DANTAS 

 

As primeiras ferrovias destinadas ao Rio Grande do Norte tinham como 

finalidade a inserção das zonas canavieiras ao porto de Natal de forma que se 

revelaram inconstantes dado ao alto valor e a pouca relevância perante o tráfego 

das cidades litorâneas até o dito porto, dado vista que, havia as estradas 

carroçáveis que levavam os produtos até o porto363. Com o advento da República 

                                                           
363 Para uma discussão mais profunda sobre as ferrovias e seu papel junto às cidades litorâneas 
próximas a Natal, ver: RODRIGUES, Wagner do Nascimento. Dos caminhos de água aos caminhos 
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as estradas de ferro ganharam outra lógica. Nesse novo momento as ferrovias 

serão pensadas para integrar as áreas mais dinâmicas do interior. Nesse caso, o 

ponto de partida será os portos das capitais com destino aos sertões 

(RODRIGUES, 2006. p. 96), objetivando diminuir o abismo existente entre as 

capitais litorâneas e os sertões. 

Segundo o deputado norte-rio-grandense Bezerra Cavalcanti as ferrovias 

poderiam ser lucrativas, caso fossem destinadas as áreas do interior mais 

prósperas, como era o caso de Ceará-Mirim. Esse ramal seria o meio para conter 

os déficits contraídos com a estrada de ferro Natal/Nova-Cruz364. 

O engenheiro fiscal Coelho Cintra reafirmou a necessidade que as estradas 

de ferro fossem construídas onde o local oferecesse algum rendimento aos cofres 

do Rio Grande do Norte. Do contrário o Estado teria de onerar com os gastos 

provenientes das ferrovias. Longe de querer discutir a ferrovia ligando Natal a Nova 

Cruz com seus benefícios ou malefícios o dito engenheiro acreditava que os 

governantes deveriam pensar na produtividade do espaço e se fosse o caso 

estender ramais até o vale do “Jundiahy”, com duas bifurcações: uma para o sertão 

e outra para Ceará-Mirim365. 

Fato é que a estrada de ferro Natal/Nova Cruz estava pronta e não caberia 

mais discutir o seu traçado, mas o que poderia vir a ser os seus ramais ligando-se 

a um interior que demonstrasse produtividade. Bezerra Cavalcanti voltava a inferir 

seu discurso para a construção do ramal para Ceará-Mirim por considerar um dos 

municípios do Rio Grande do Norte mais apto a tal estrada dado a sua economia. 

Mas, agora apontava para que existisse um outro ramal que ligasse ao alto sertão, 

considerando que nessa área existisse terras férteis suscetíveis ao 

                                                           
de ferro: a construção da hegemonia de Natal através das vias de transporte (1820 - 1920). 
(Dissertação de Mestrado). Natal: UFRN, 2006. p. 83-96. 
364 Discurso de Bezerra Cavalcanti, deputado norte-riograndense, proferido em 24 de agosto de 
1882. In: Anais da Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1882, Tomo 4. p. 
163. 
365 Relatório apresentado ao Exm. Sr. Conselheiro Manoel Alves de Araujo, Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios da Agricultura, Commércio e Obras Públicas", por J. C. Coelho Cintra, 
engenheiro fiscal da Ferrovia Natal a Nova Cruz, em 10 de março de 1882, p. 8. 
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desenvolvimento e que a região sendo afetada pelas constantes secas seria uma 

forma de melhorar os efeitos nocivos da falta de água366. 

O que depreendemos dos discursos de Bezerra Cavalcanti e Coelho Cintra é 

que ambos recorriam a questão da dinâmica econômica para conseguir mais ramais 

de ferro para regiões do Rio Grande do Norte. Essa era uma lógica usual entre os 

nortistas367 letrados e políticos para reivindicarem mais trilhos, assim, alegavam 

que dada estrada eram deficitárias em razão dos erros cometidos em sua projeção 

original (ARANHA, 2001. p. 78). E para salvar a economia do Estado era preciso 

retomar ao traçado férreo primeiro e prolongar os ramais às áreas rentáveis, como 

era o caso de Ceará - Mirim e o alto sertão. Nesse sentido, os erros caem como 

uma luva para os parlamentares que desejam recorrer a concessão de mais trilhos 

para seu Estado. 

Anos mais tarde, depois de uma série de descaminhos, a estrada de ferro de 

Ceará-Mirim seria concretizada368. Isso representava o poder das elites locais de 

Ceará-Mirim em suas reivindicações e dos parlamentares que almejaram a 

construção da dita estrada. Mas, ainda faltava a estrada que ligaria o litoral ao 

sertão, área afetada pelo fenômeno da seca. A estrada para os sertões do Rio 

Grande do Norte seria planejada pela Estrada de Ferro Central do Rio Grande, 

entretanto, ainda não estava definida por onde a mesma passaria ou partiria. Ainda 

seria realizado estudos comparativos para determinar de qual porto partiria a 

estrada e consequentemente os investimentos (RODRIGUES, 2006. p. 101). Para 

a realização da estrada para os sertões do Rio Grande do Norte foram organizadas 

uma comissão de jovens recém-formados que faria diversas e longas incursões 

pelos sertões, que duraria mais de 20 dias e enfrentando as auguras da seca369. 

                                                           
366 Discurso de Bezerra Cavalcanti, deputado norte-riograndense, proferido em 24 de agosto de 
1882. In: Anais da Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1882, Tomo 4. p. 
454 - 455. 
367 Aqui utilizamos o termo nortista, pois nesse recorte temporal ainda não havia o termo nordeste. 
Sendo assim, o que depois veio a ser o nordeste, nesse período, era denominado de norte. 
368 “O primeiro trecho da EFCRGN, de Natal a Ceará-Mirim, é inaugurado em 13 de junho de 1906. 
A linha partia do antigo Aterro do Salgado, onde foi construída uma pequena estação (conhecida por 
Pedra Preta ou Estação do Padre) de onde se atravessava por meio de barcos para o cais do 
escritório da EFCRGN, situado atrás do pátio Great Western. Essas instalações, bastante 
provisórias, não seriam suficientes para suportar o tráfego da linha por muito tempo” (RODRIGUES, 
2006, 142-143). A partir de 1909 as obras continuariam na mesma estrada. 
369 Para maiores informações, ver: RODRIGUES, Wagner do Nascimento. Dos caminhos de água 
aos caminhos de ferro: a construção da hegemonia de Natal através das vias de transporte (1820 
- 1920). (Dissertação de Mestrado). Natal: UFRN, 2006. p. 105 – 112. 
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Os governos republicanos possuíam um fascínio pelas estradas de ferro, uma 

vez que considerava a porta para o mundo civilizado. A ideia que se tinha era que 

os trilhos transformariam o Brasil em país desenvolvido semelhante aos países 

europeus que apresentavam sofisticação e progresso (ZORZO, 2001. p. 74). 

Assim, as ferrovias chegando aos sertões significavam progresso e 

desenvolvimento a essas áreas, como também, o melhoramento agrícola e o 

surgimento da indústria. Criaria nos habitantes um espírito empreendedor370. 

A realização das estradas de ferro que cortariam os sertões passou por 

diversas polêmicas e disputas entre os governantes natalenses e mossoroenses. 

Sairia vencedora Natal com seu projeto de prolongar a estrada de ferro de Ceará-

Mirim para os sertões do Rio Grande do Norte até chegar a Caicó, considerando 

que a Estrada Central do Rio Grande do Norte, teve como premissa o capital 

destinado às obras contra a seca. Assim, os estudos e determinações do seu 

traçado se deram a partir da vinda da "Comissão de Estudos e obras Contra as 

Secas" que primou pelo beneficiamento de Natal e pela penetração da linha férrea 

até a região do Seridó norte-rio-grandense (MEDEIROS; SILVA; SIMONINI. 2008. 

p. 7). Essa cartografia férrea dos sertões do Rio grande do Norte, na primeira 

década do século XX, pode ser vista no mapa a seguir: 

 

Figura 1- Mapa das principais linhas férreas do sertão do Rio Grande do Norte. 

 

                                                           
370 Segundo Lídia Possas “essa idéia compartilhava também com a possibilidade de os trilhos 
energizarem o papel das cidades grandes, alimentando, provendo as menores e assim realizando as 
trocas comerciais e econômicas, intensificando a propagação de idéias e alargando 
progressivamente o horizonte nas localidades mais isoladas” (POSSAS, 2001, p. 87-88) . 
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Fonte: Mapa produzido por Wagner do Nascimento Rodrigues, fruto de sua dissertação de 
mestrado: Dos caminhos de água aos caminhos de ferro: a construção da hegemonia de Natal 

através das vias de transporte (1820 - 1920). p. 160. 

 

A partir do mapa acima podemos fazer algumas considerações sobre os 

caminhos férreos para os sertões do Rio Grande do Norte. A primeira dela diz 

respeito ao ponto inicial de onde partiria a estrada de ferro para o interior. Aquela 

saiu do porto de Natal e cortou os sertões por meio de diversos ramais que levaram 

o progresso ao Estado do Rio Grande do Norte. Assim, temos o discurso do 

governador do Estado Augusto Tavares de Lyra que nos informa: 

 

A necessidade de pôr a Capital em fácil communicação com o interior; 
o facto de ser o porto de Natal – cujo melhoramento está em via de 
execução – acessível, em qualquer maré, aos navios e vapores 
brasileiros que viajam na costa; o inconveniente que resultaria de ser 
outro qualquer o ponto inicial da estrada, por ficar esta isolada da rede 
ferroviária actualmente existente; o menor custo da linha que, 
percorrendo a zona flagellada, permitte chegar ao seu centro sem 
haver necessidade de atravessar a serrada Borborema, que, em vez 
de ser transposta, é contornada no seu cabeço extremo (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1906, p. 08-09). 

 

O segundo motivo diz respeito a colocar a capital do Estado em contato com 

o interior e não o contato do interior com o interior, dessa forma, já justificava a 

razão da linha férrea não sair de Mossoró. Argumentando que o porto de Natal era 

o que estava acessível a qualquer maré e com navios que viajavam toda a costa do 

Brasil. Ademais, se a ferrovia saísse de Mossoró ficaria isolada da linha de Ceará-

Mirim. Assim, tornava-se mais viável e menos dispendiosa a linha ferroviária sair de 

Natal para os sertões centrais do Rio Grande do Norte. 

O caminho férreo estabelecido primava pelas interligações das zonas de 

produção agrícola do Rio Grande do Norte, como também, de interligar o Rio Grande 

do Norte a outros Estados, tais como: Ceará e Paraíba por meio da construção de 

outros ramais. Fato é que percebemos pelo mapa a construção da linha ferroviária 

até os sertões de Lajes, como podemos averiguar na descrição de José de Azevêdo 

Dantas sobre a dita construção: 

 

Outra obra de grande realce é o viaducto cujos pilares medem cerca 
de 40 metros de elevação, sendo que alguns não foram concluidos. 
Teriamos percorrido ao todo uns quarenta kilometros. Depois de 
confrontarmos com essa collosal obra d´arte constituida de quatro 
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grandes pilares e dos encontros de iguaes  dimensões, deixamos o 
latude da linha, proseguindo então pela estrada do pedestre iamos 
cruzando aqui e acola com o leito da estradas, quase todo em 
conclusão: os cortes, aterros, pontes, pontilhoes e boeiros, 
destacando-se [ilegível] ellas algumas pontes de maior vulto como a de 
"Caibros" e outras mais, pontilhões de 20 a 30 metros, etc. 

[...] 
A topographia do terreno até galgar os ultimos divisores de agua é 
bastante accidentado tendo a impresa constructora empregado os 
maiores sacrificios para montar a linha, quase toda concluida, quanto 
ao movimento de terraplanagem e obras d´arte (DANTAS. Impressões 
da Central do Rio Grande do Norte - Trecho entre Lages e a serra de 
Sant´Anna - O aspecto da construcção - O complete Abandono dos 
serviços - As populações privadas desse melhoramento. Jornal O 
Momento. 1924. p. 26). 
 

Pelo trecho acima verificamos que as obras estavam quase concluídas, 

simbolizava mais uma realização do governo republicano por meio de seu ideal 

progressista e civilizador. Essa estrada de ferro possuía uma imagem 

desenvolvimentista que era vista como a promessa de concentrar as mercadorias 

e distribuir os produtos provenientes do sertão. Assim, a Ferrovia Central do Rio 

Grande foi gestada com um papel econômico de interligar as zonas produtivas do 

sertão ao litoral. 

Ainda seguindo as elucubrações feitas no mapa das linhas férreas podemos 

verificar que os trechos das obras da Ferrovia Central do Rio Grande esbarraram 

no município de Lajes, dado as dificuldades financeiras enfrentadas pelo governador 

do Estado. Levando a empresa a uma situação financeira delicada dada as 

mudanças de trajetos. O Ministro da Viação e Obras Públicas J. Pires relata os 

motivos da rescisão do contrato: 

 

As difficuldades surgidas quanto á execução do contracto firmado pela 
Companhia de Viação e Construcções para arrendamento e 
construcção da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, 
provenientes, umas dos litigios levantados a proposito dos proprios 
trabalhos da construcção, outras de natureza do traçado e custo do 
prolongamente da linha, além de Lages, fizeram com que, por vezes, 
companhia e Governo, ante a marcha lenta daquelles trabalhos, a 
paralyzação dos estudos e a necessidade da modificação das condições 
technicas estabelecidas, tentassem, sem resultado, a revisão do 
contracto de 18 de dezembro de 1911, actualmente em vigor. 
Não havendo a companhia concordado com os termos do projecto de 
revisão contractual, debatido no decurso do anno passado entre as 
duas partes e firmado pelo Governo, foi mister elaborar-se um novo 
accordo tendo por fim a rescisão. (Relatorio do Ministro da Viação e 
Obras Públicas, J. Pires do Rio, 1920, p. 144-145). 
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O argumento mais contundente para a rescisão do contrato era custo 

quilométrico da linha após o município de Lajes para a concretização da obra. Nesse 

sentido, a estrada de ferro para os sertões do Seridó não se materializou devido 

aos problemas de ordem técnica e financeira explicitadas pelos engenheiros 

responsáveis pela obra, assim, a primeira década do século XX viria o fim das 

estradas de ferro para o sertão. Discurso que seria retomado a partir da década 

de 1920 com o interesse das elites seridoenses em levar a frente a sonhada 

estrada de ferro em direção aos sertões do Seridó. Então a saída encontrada 

nesses primeiros anos do século XX era as estradas de rodagens que integraria o 

sertão ao litoral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Pelo que foi discutido no texto, a partir do uso das fontes documentais e da 

bibliografia especializada, podemos perceber que as estradas de ferro dos sertões 

do Rio Grande do Norte atendiam ao projeto civilizatório dos ideais republicanos do 

início do século XX, mas que, no entanto, nem sempre essas estradas puderam 

chegar a todos os sertões do dito Estado. 

 Podemos verificar que as estradas de ferro nos sertões norte-rio-

grandenses eram pensadas e repensadas conforme a ação dos engenheiros 

politécnicos que vinham estudar cada área sertaneja viabilizando a implementação 

das ditas estradas, mas que não rara às vezes, aquelas não lograram sucesso 

devido à falta de recursos financeiros para concretizar os objetivos de 

determinados projetos de trilhos de ferros nos sertões. 

A natureza dos sertões era resistente, os serrotes, as pedras, os vales e 

chapadões deviam ser modificados para a construção das ferrovias, isso despendia 

dinheiro, mão-de-obra e principalmente emprenho das empresas que se dispunha a 

trazer a modernidade aos sertões. Fato é que, as empresas dado a despesa de 

dinheiro e materiais gastos viam a necessidade de pedir mais verba ao governo do 

Estado que ao se negar essas obras não chegavam a seu ponto final, esse pensado 

em projeto. 
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Esse foi o caso da estrada de ferro que partiria de Natal e chegaria aos 

sertões centrais do Rio Grande do Norte, no qual haveria vários ramais interligando 

essa estrada a outras regiões do Estado como era o caso do Oeste. Entretanto, 

por falta de recursos a estrada de ferros dos sertões norte-rio-grandense ficou no 

município de Lajes.  

Mesmo sem ter cumprido o objetivo primordial de chegar a parte central do 

Estado, as estradas de ferro, remodelou os sertões promovendo uma interligação 

entre os sertanejos e as pessoas do litoral de forma a agenciar uma interação 

entre sertão e litoral. Como também, modificou a paisagem espacial do sertão e o 

modo de vida dos viventes do sertão que tiveram contato com as experiências do 

litoral. Esse era um dos focus de modernidade nos sertões das primeiras décadas 

do século XX no Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO  

 

Iniciaremos esta pesquisa com uma justificativa quanto ao percurso do 

trabalho com as fontes, nos deparamos com possibilidades de se trabalhar com 

fonte oral e fontes visuais (fotografias), por se fazer necessário para uma 

contribuição plausível, fontes estas que foram encontradas, a partir de um estudo 

da entidade associativa Núcleo Sertão Verde371 no Município de Campo Grande/RN 

cidade do Médio Oeste Potiguar.  

O envolvimento da pesquisa com a entidade associativa Núcleo Sertão Verde, 

surgiu principalmente, pois a associação se iniciou com motivações da Teologia da 

Libertação372 impulsionada pelo padre Pedro Neefs373 que chegou na década de 

1970, formando inicialmente grupos de jovens na cidade, que desenvolveriam 

palestras nas comunidades rurais para conscientizarem e esclarecerem para os 

jovens da Zona Rural sobre as políticas públicas para a agricultura familiar, que 

segundo os discursos, foi importante para uma transformação no campo. 

Este artigo partiu inicialmente de uma análise das contribuições dos 

movimentos sociais que os grupos de jovens de Campo Grande trouxeram para os 

                                                           
371“Inicialmente Cooperativa Sertão Verde fundada em 1999, a partir da necessidade de alguns 
municípios que integram Médio Oeste Potiguar, com objetivo de fornecer assistência técnica de 
qualidade ao agricultor familiar para elevar sua produção, em 2003 denominada Núcleo Sertão 
Verde”. NÚCLEO SERTÃO VERDE, 2015, p. 2 
372 Segundo Maria Daniele Bezerra (2013), a Teologia da Libertação seria entendida como uma 
corrente teológica que surge após os anos de 1960, trazendo a Igreja Católica para o apoio as 
necessidades de mudanças sociais. BEZERRA, 2013, p. 26.   
373 Peter Marinus Maria Neefs nasceu em Brenda (Holanda), em o3 de fevereiro de 1929, de origem 
europeia, o jovem Padre chega ao Brasil em 1952, e passa atuar no Nordeste em 1953, “em 1979 
se torna pároco da Matriz de Santana em Augusto Severo, atual Campo Grande e é lá que ele vai 
desenvolver a maior parte de seus trabalhos sociais, junto às camadas populares e trabalhadores 
rurais” Ibid, p. 36-37. 
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trabalhadores rurais do Município, principalmente para aqueles que sua única fonte 

de subsistência acessível é a terra374.  

Para os trabalhadores rurais, as décadas de 60 e 70 seriam de grandes 

movimentações, pois, a reforma que se discutiam não era de total envolvimento 

para os que se sustentavam unicamente com o que colhiam da terra, e sim para 

uma minoria, segundo Caio Prado Júnior, a utilização da terra se faz 

predominantemente e de maneira acentuada, em benefício de uma reduzida minoria 

(1979, p. 15), de grandes proprietários e fazendeiros. É nesse contexto que a 

pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, conhecida até então como 

Augusto Severo, com a chegada de padre Pedro Neefs em 1979, com o intuito de 

igualdade no campo, contribuiu para que se formassem pequenos grupos de jovens 

tanto na Zona Urbana quanto na Zona Rural.  

Assim, passamos a examinar os trabalhos que contribuiriam para as 

comunidades rurais da cidade. Na década de 90, iniciavam-se projetos 

desenvolvidos por jovens moradores de Campo Grande/RN, com a intenção de 

proporcionar aos pequenos agricultores o manuseio da terra. Essas ações 

aconteceram com a ajuda da pastoral da Matriz de Santana (Campo Grande). Com 

a participação dos jovens, foi possível o desenvolvimento de Cooperativas e 

associações na cidade, em que, visavam aos trabalhadores rurais, uma nova 

realidade. 

 

UM (GRANDE) PASSO PARA A MUDANÇA NO RURAL CAMPO-GRANDENSE  

 

          As secas no clima do Nordeste são constantes, as reformas e movimentos 

agrários ocorriam em todo país, os grandes movimentos se voltavam ao pequeno 

agricultor e as políticas sociais no meio rural, em um contexto, a qual “não se tinha 

atenção alguma à questão dos indivíduos e categorias sociais da população rural” 

(PRADO JÚNIOR, 1979, p. 18). Viu-se, no interior Nordestino, uma necessidade de 

se buscar essas melhorias para o homem do sertão375. É nesse viés que na cidade 

                                                           
374 PRADO JÚNIOR, 1979, p. 22. 
 
375 Segundo Gilmar Arruda em Cidades e Sertões: entre a história e a memória “Para além da 
identificação de ‘sertão’ com as regiões ‘Norte e Nordeste’ do país, está a constatação da 
existência de uma forma de explicar a sociedade brasileira dividindo-a em espaços simbólicos 
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Campo Grande do Estado do Rio Grande do Norte, estas melhorias aconteciam com 

o impulso de padre Pedro Neefs, com sua chegada no final da década de 90, 

juntamente com a participação dos jovens da Zona Urbana. 

 Ao assumir a paroquia da cidade, segundo Daniele Bezerra o vigário “passou 

a investir na juventude buscando maneiras de capacita-los e inseri-los, nas ações 

pastorais da Igreja a fim de difundir uma consciência cristã que refletisse em ações 

solidarias e socialmente comprometidas” (2013, p. 41) em que, ampliasse as 

motivações, as ações e o surgimento de grupos que buscavam por melhorias e, 

principalmente, incentivando os jovens a participarem das ações de benfeitorias 

para as comunidades campo-grandenses. A ação pastoral da Igreja Católica se 

ligava a Teologia da Libertação que foi frequente depois do Golpe Civil Militar de 

1964 no Brasil, época, a qual padre Pedro chegou as cidades do Médio Oeste 

Potiguar e, posteriormente atuando na cidade de Campo Grande.  

Tendo uma visão de igualdade e observando que a cidade se encontrava leiga 

de políticas voltadas para o mundo rural e para os trabalhadores do campo, 

começou um trabalho    na paróquia da Matriz de Santana, no espaço pastoral da 

Igreja eles se reuniam para discutir as políticas públicas que eram voltadas para as 

áreas campesinas. Começaram a se formar Grupos de jovens376 que eram formados 

por 18 participantes inicialmente. Os jovens, logo se conscientizando dos 

aperfeiçoamentos que deviam ser feitos nas comunidades, passaram a agir de 

acordo com o ensinamento de Padre Pedro e a lutar pelos ideais sociais: 

 

(...) o segmento juvenil de Campo Grande mais receptivo as ideias inovadoras 
teve um caráter positivo para propagar os pensamentos do Padre. Esses 
jovens passaram a apoiar as ideias do padre dentro e fora da Igreja, 
passando a infiltrarem-se também nos movimentos sociais em projetos 

                                                           
dicotômicos. Nessa concepção, o Brasil surge dividido em dois: um, o mundo urbanizado, no qual 
São Paulo, seria o pólo mais avançado, o outro, o mundo dos ‘grotões’, os ‘sertões’ representado 
característica e indistintamente pelas regiões Norte e Nordeste. Essa divisão, portanto, opera com 
elementos simbólicos” (ARRUDA, 2000. p, 13) essa representação se detém como símbolos que 
são atribuídos nessa divisão.   
376 Apesar de não possuir uma nomenclatura, tinha grandes influencias de grupos de jovens que se 
iniciaram na década de 1930 no Brasil, que eram incentivadas pela a ação Católica na juventude. 
Essa proposta permitiu o fortalecimento da Igreja nos diversos segmentos sociais, tendo em vista 
que outros setores também receberam a influência direta desse novo projeto social, político e 
teológico da Igreja Católica. Para compartilhar desse momento seria sentida a forte presença de 
grupos de jovens como, JAC (Juventude Agrária Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica), JIC 
(Juventude Independente Católica), JOC (Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude 
Universitária Católica) que se juntam na busca por mudanças na vida social brasileira, Orientadas 
pelos princípios do catolicismo. (BEZERRA, 2013, p. 21-22) 
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ligados ao homem do campo e ao trabalho feminino (BEZERRA, 2013, p. 40-
41). 

 

Com a participação dos jovens, iniciam as ações diretamente com os 

trabalhadores rurais, realizando palestras e discussões, sobre os cuidados com a 

terra, e o apoio comunitário as famílias das comunidades e sítios, entre elas, 

possibilitaram uma relação de grupo e companheirismo, umas com as outras, 

motivando o sentimento de reciprocidade.  Esses projetos consistiam em palestras 

e reuniões que eram realizadas pelos jovens envolvidos na ação pastoral do Padre, 

em que, debatiam assuntos sobre as políticas públicas, com o intuito de ajudar o 

homem do campo a se perceberem como agricultores, assim os trabalhadores 

rurais passariam a não mais renegar sua identidade campesina, o que muitas vezes 

acontecia quando estes saiam de sua comunidade para a área Urbana. Além de se 

debater políticas públicas, os agricultores passaram a ter noções de plantio, 

ensinamentos sobre o agrotóxico e como cultivar hortas sem uso destes. 

Como percebe-se nos anos de 1990 constroem e registra-se grandes 

atuações dos jovens nas comunidades, com o grande desenvolvimento de 

associações no Estado do Rio Grande do Norte, iniciam novas possibilidades de 

grupos na cidade, assim, planejamentos surgem acerca da construção de uma 

Cooperativa, que traria oportunidade de maiores projetos nas comunidades 

carentes da cidade de Campo Grande, tendo em vista que Padre Pedro já se 

encontrava debilitado para atuar em grandes projetos, assim como relata Maria 

Zuleide de Araújo, uma das jovens que atuavam no período dos grupos de jovens: 

 

As doenças começaram a aparecer, a Teologia da Libertação já estava 
ficando de lado, a Igreja também já estava tomando outro rumo, então, a 
gente sentou e, viu que era necessário dar continuidade a essa história, a 
gente decidiu fundar uma entidade de acessória técnica, dando continuidade 
ao trabalho que Padre Pedro vinha fazendo.377 
 

Alessandro Portelli, discorre que “entrevistas sempre revelam eventos 

desconhecidos ou aspectos de eventos conhecidos: elas sempre lançam uma nova 

luz sobre as áreas inexploradas da vida diária das classes não hegemônicas” (1997, 

                                                           
377 ARAÚJO, Maria Zuleide. Iniciação da cooperativa Núcleo Sertão Verde. Campo Grande, 2018. 
Entrevista concedida a Ana Sara Cordeiro de Almeida. 
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p.31). A entrevista apresentada se designa a uma troca entre o entrevistador e o 

entrevistado, como uma das jovens que participou do aprendizado com Padre Pedro, 

afirma que a criação da Cooperativa foi uma continuação do trabalho pastoral da 

cidade, assim percebemos a partir da fala da entrevistada que com a saída do 

sacerdote que iniciou esses grupos, os jovens passaram a ocupar um lugar de 

destaque no legado de Neefs, local esse no qual a entrevistada se coloca como 

participante.     

O que passamos a examinar não são os discursos sobre o trabalho da 

Cooperativa, e sim os que discorrem sobre os jovens nas Comunidades. Com o 

estudo sobre a Cooperativa encontramos uma agricultora, que segundo a mesma, 

se transformou como trabalhadora a partir das palestras. Tendo em vista, que os 

grandes movimentos sociais contribuíram para uma nova visão para os agricultores 

no século XX, vemos que as ações realizadas no campo, tendo a ajuda dos jovens, 

contribuíram para que os agricultores reforçassem sua identidade campesina.   

 

A INFLUÊNCIA PARA UMA NOVA IDENTIDADE:  SE ENXERGANDO COMO 

PARTICIPANTE SOCIAL 

 

Com a influência das palestras, os jovens passam a se entender, e se 

articularem no próprio meio como agricultores. Importante ressaltar a necessidade 

de uma representação institucional para esses jovens, pois era uma esfera de sua 

atuação naquele momento.  

A fotografia e o uso da fonte de “imagens nos permitem ‘imaginar’ o passado 

de forma mais vivida” (BURKE, 2004, p. 17). As imagens aqui se apresenta como 

uma fonte importante para se imaginar e pensar as ações de um outro olhar da 

historiografia e suas possibilidades. 

A partir do uso das fontes imagéticas poderemos ter uma análise das ações 

realizadas pelos jovens já a frente dos projetos realizados no campo, é possível 

perceber a partir do acervo fotográfico da entidade Núcleo Sertão Verde que os 

grupos realizadores das ações tinham interesse de construir uma imagem e uma 

memória de colaboração com os agricultores, denotando um caráter harmonioso 

entre a entidade/grupos e os homens do campo, o que notamos na imagem a seguir: 
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Figura 01: Foto (01) Noções Gerais de Políticas Públicas, Campo Grande/RN, 15 a 17/10/99 e 23 
a 24/10/99. 

 
Fonte: arquivo do Núcleo Sertão Verde, encontra-se sob a guarda de Maria Zuleide Araújo, 1999. 

 

Na imagem acima as reuniões aconteciam em uma comunidade, da qual não 

foi possível definirmos, na cidade de Campo Grande. Tinha o intuito de passar aos 

agricultores e associados como as políticas públicas estavam voltadas para o 

homem do campo e praticando uma cooperação entre os trabalhadores rurais. É 

nesse viés que uma das integrantes do grupo de jovens de uma das comunidades 

beneficiadas com as palestras (tida como líder, sendo então uma 

representatividade para os outros trabalhadores, assim como para mulheres, pois 

a grande concentração de trabalho no meio rural é visto inicialmente apenas para 

o trabalhador e não para a trabalhadora) ressalta a importância do trabalho de 

inserção que os jovens urbanos trouxeram para os agricultores campo-grandenses: 

 

Eu era considerada líder, ia para palestras com técnicos, antes não 
sabíamos a importância que tínhamos, quando fui me aposentar muitas 
mulheres tinham vergonha de falarem que eram agricultoras, elas eram, e 
tiveram vergonha de falar, eu não. Eu trabalhava, ajudava os jovens da 
comunidade a entenderem a se enxergarem como agricultores, com as 
palestras eu via que mudava a cada dia378.  
 

Uma entrevista remetida a fonte oral contam-nos não apenas o que o povo 

fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estarem fazendo e o que agora 

pensava que fez (PORTELLI, 1997. p. 31) a História Oral seria então um grande 

trabalho de investigação constante e necessário para o pesquisador.  A entrevista 

com a trabalhadora rural, influenciada pelo trabalho do grupo de jovens da Zona 

                                                           
378 NÉCI. Mulheres na agricultura. Campo Grande, 2018. Entrevista concedida a Ana Sara Cordeiro 
de Almeida. 
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Urbana no campo, surge como viés que nos mostra uma significativa transformação 

de identidade no meio rural, através da representatividade na área rural. Segundo 

Kathryn Woodward é por meio dos significados produzidos pelas representações 

que damos sentido a nossa experiência e aquilo que somos (2012. p. 18). Nos 

mostram também que as propostas dadas pelos jovens eram sentidas no meio 

rural, passando de simples palestras para grande significante, diante dos 

trabalhadores. Pode-se perceber na imagem a baixo as mulheres também 

participante das reuniões: 

 

Figura 02 – foto (02) Técnicas Campesinas, Campo Grande/RN, comunidade rural, 1998. 

 

Fonte: arquivo do Núcleo Sertão Verde, encontra-se sob a guarda de Maria Zuleide Araújo, 1998. 

 

As palestras eram importantes para as discussões no campo focando na 

agricultura sustentável, os trabalhadores aprendiam a aprimorar aquilo que faziam 

sendo possível observarmos com o discurso da trabalhadora rural e das imagens, 

porém como percebe-se teve sempre uma certa preocupação em fotografar as 

reuniões que ocorriam, havendo uma memória oficial379 pela entidade. Os jovens 

Campo-grandenses da época deixaram uma memória de transformação aos 

agricultores do campo da região, importante salientarmos que estes seguiram os 

ensinamentos de Padre Pedro Neefs, passando-os a se tornarem figuras 

importantes no desenvolvimento social local. 

 

 

 

                                                           
379 A memória oficial seria as dos dominantes, quando se tem uma memória “‘proibida’ e portanto 
‘clandestina’’’ a uma revisão dos fatos ocorridos, levando “as reivindicações que se formam ao 
mesmo tempo em que caem os tabus conservados pela memória oficial” (POLLAK, 1989, p. 5).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível observarmos que tanto o discurso da trabalhadora rural como nas 

imagens, a uma exaltação ao discorrer das palestras dos jovens fazendo nos 

perceber o orgulho destes por terem participado do grupo. O século XX e 

principalmente a década de 90, trouxe para a cidade um processo continuo de 

aceitação dos agricultores na área urbana como indivíduos socialmente inseridos, 

que se iniciou com o pensamento de igualdade no campo, influenciado pelo Padre da 

região, partindo de um momento em que, as mudanças não se faziam igualmente 

no campo. Em que, o progresso tecnológico era desenvolvido e sendo acompanhado 

de uma concentração ainda maior da propriedade fundiária, e da riqueza; foi 

reduzindo o espaço antes ocupado por culturas de subsistência mantidas pelos 

trabalhadores e das quais eles tiravam o essencial de seu sustento380. 

As transformações surgem quando novos pensamentos são criados para o 

trabalhador rural, quando são criados o grupo de jovens formados por 

agricultores/agricultoras e jovens da Zona Urbana, é criada uma nova visão de 

igualdade, a qual a uma conscientização de se ver e se enxergar como agricultor. É 

importante salientar, que “as identidades são produzidas em momentos 

particulares no tempo” (WOODWARD, 2012, p. 39), sendo portanto construídas 

e remodeladas ao passar do tempo.  As palestras foram importantes para o meio 

rural, porém, as identidades e sua transformação foram um processo que na 

perspectiva do grupo de jovens partiu no século XX.  
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SIMPÓSIO 08 
HISTÓRIA INDÍGENA EM SALA DE AULA: 
ENTRE CRISTALIZAÇÕES E RESISTÊNCIAS 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA E 
INTERCULTURALIDADE CRÍTICA (TURMA DO 6º ANO DA ESCOLA 

PROF. MANOEL TORRES, BREJO DO CRUZ/PB, 2017) 
 

Leomar Oliveira Diniz 

 

A lei 10.639/2003 inclui a história e a cultura afro-brasileira e africana nos 

currículos escolares do ensino público e privado, nos níveis do ensino fundamental 

e médio, foi alterada pela Lei 11.645, em 10 de março de 2008, incluindo o ensino 

da temática indígena, referentes as suas histórias e participações no 

desenvolvimento cultural do país (BRASIL, 2008). 

A promulgação da lei 11.645/08 foi uma conquista dos povos indígenas do 

Brasil. Suas lutas e reivindicações podem ser notadas desde da década de 1970 

com o movimento de reabertura política. Algumas de suas demandas foram 

atendidas pela promulgação da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 

242, § 1º reconhece os povos indígenas e seu direito às terras (BRASIL, 1988; 

SILVA, 2016a). 

Estes movimentos sociais promovidos pelos grupos indígenas levantaram 

questões problemáticas para a educação no Brasil, pois evidenciou a carência e o 

descaso em relação à história e a cultura indígena no ensino, em que estes povos 

são relegados à poucas páginas nos livros didáticos e apresentando um “índio” 

genérico, na melhor das hipóteses, bem como a construção estereotipada dos 

grupos autóctones, considerados “primitivos”, “extintos” ou “fósseis do passado” 

(SILVA, 2002; 2014). 

As pesquisas referentes a temática indígena em sala de aula são debatidas 

desde a década de 1990. Entre uma das principais obras está o livro A temática 

Indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus, publicado 

em 1995, organizado por Aracy Lopes da Silva e Luís Donizete Benzi Grupioni, que 



581 
 

 
 

reúne diversos trabalhos de historiadores e antropólogos renomados como, por 

exemplo, João Pacheco de Oliveira, Manuela Carneiro da Cunha, Berta G. Ribeiro, 

John Monteiro, entre outros, que tem como objetivo possibilitar a reflexão da 

temática indígena nas escolas. 

Outro livro bastante importante, mais recente, A temática indígena na sala de 

aula: reflexões para o ensino a partir da Lei 11.645/2008, publicado em 2016, foi 

organizado pelos professores Edson Silva e Maria da Penha da Silva. Reunindo trabalhos 

importantes de alguns historiadores, entre elos os próprios professores Edson Silva e 

Maria da Penha, trabalhos da professora Ana Cláudia Oliveira da Silva, Zeneide Rios de 

Jesus, entre outros. Este livro contribuiu para o avanço do debate da temática indígena 

em sala de aula, fazendo duras críticas à fossilização dos povos indígenas nos livros 

didáticos, sua invisibilidade após o período colonial brasileiro e a generalização dos povos 

autóctones. 

Ainda dentro dos movimentos sociais indígenas e negros surgiu uma espécie de 

corrente de pensamento em meados da década de 1970 e 1980 na América Latina e no 

Brasil que passou a criticar as estruturas de poder e o pensamento colonial racista 

permeado pelo pensamento etnocêntrico/eurocêntrico. Perceberam que as estruturas de 

poder ainda estavam bastante presentes na educação, pois, de forma explicita ou implícita, 

colocava as minorias – indígenas e negros – na periferia da educação, esquecendo suas 

histórias e culturas.  

Fruto de debates promovidos por grupos indígenas e negros, a crítica 

educação etnocêntrica foi acentuada pelas correntes de pensamento intercultural 

crítico e de-colonial, ferramentas críticas que passaram a serem incorporadas na 

práxis educacional para mobilizarem ações sociais e políticas em defesa das causas 

destas minorias e na desestruturação do pensamento colonial (CANDAU, 2000; 

2008; 2010; WALSH, 2009). 

Durante o componente curricular de História Indígena, o auto deste trabalho 

entrou em contato com esta temática tão rica e complexa381, que possibilitou um 

processo de desconstrução de preconceitos e gestou um processo de interesse 

                                                           
381 Componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em História CERES/ UFRN, 
ministrado pela professor Dr. Fábio Mafra Borges, no período de 2015.2.   
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em pesquisar sobre os povos indígenas. Foi então que a possibilidade de trabalhar 

com a temática indígena em sala de aula surgiu com o Estágio Supervisionado382. 

O percurso do desenvolvimento da “Oficina de História Indígena”, em duas 

aulas de 45 minutos, acompanhou as preocupações dos autores supracitados, 

numa busca de superar o ensino mecanicista, distante da realidade dos discentes 

e que pudesse ser um momento de desconstrução de equívocos, estereótipos e 

generalizações sobre os indígenas no Brasil. Colocando-os como agentes históricos 

e presentes na contemporaneidade (BERGAMASCHI, M. A.; GOMES, 2012; SILVA; 

SILVA, 2016a). Este trabalho é uma revisitação crítica e reflexiva do 

desenvolvimento do relatório produzido pela experiência do Estágio, evidenciando 

um processo de maturação do autor. 

Na produção do Curso de História do Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), detectamos 

apenas um trabalho que dialogam com esta temática. O relatório de Patrícia E. dos 

S. Bezerra (2018), que trabalhou o ensino de história indígena numa perspectiva 

de desconstrução de estereótipos em relação aos povos indígenas. 

Nossa pesquisa acompanha as preocupações desses autores sobre o ensino de 

história indígena, fornecendo possibilidade para reflexões e experimentos para 

trabalhar com esta temática. Destarte, objetivamos analisar as possibilidades do 

ensino de história indígena em sala de aula a partir da incorporação da perspectiva 

intercultural crítica, que permite construir uma educação de-colonial, na práxis 

pedagógica para a superação dos preconceitos em relação as populações indígenas. 

Adotamos o conceito de interculturalidade crítica a partir de Catherine Walsh que 

a considera 

 

como ferramenta pedagógica que questiona continuamente a racialização, 
subalternização, inferiorização e seus padrões de poder, visibiliza maneiras 
diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação de 
compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as 
diferenças num marco de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e 
respeito, mas que (...) alentam a criação de modos (...) de pensar, ser, estar, 
aprender, ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras (WALSH, 2009, p. 
25). 

                                                           
382 Estágio Supervisionado I, componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em História 
CERES/ UFRN, ministrado pela professora Drª. Juciene Batista Félix Andrade. Realizado no 6º ano 
do Ensino Fundamental II da escola Professor Manoel Torres, localizada no município de Brejo do 
Cruz-PB, entre os dias 05 e 08 do mês de maio de 2017.   
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O conceito de interculturalidade crítica operou neste trabalho como 

ferramenta orientadora da prática pedagógica, alicerçando a construção do 

planejamento da oficina de História Indígena, objetivando o reconhecimento das 

construções racializadas e estereotipadas sobre as populações indígenas. 

Destarte, para erigir uma educação de-colonial, de desconstruir uma visão colonial, 

e reaprender sobre as minorias sem o véu do preconceito e do eurocentrismo, e a 

valorização da diferença (CANDAU, 2000; 2008; 2010; WALSH, 2009). É 

reconhecer os discursos racializados para depois entrar em um processo de 

desconstrução destes. 

Para averiguarmos este diálogo utilizamos um conjunto de fontes produzidas 

a partir do desenvolvimento das aulas: as atividades produzidas pelos discentes 

(cerca de 21 atividades), em que estes escreveram e/ou desenharam sobre o que 

aprenderam nas aulas; o caderno de campo do autor (16 páginas), que contém todo 

o planejamento e impressões das aulas e o relatório de Estágio, produzido como 

pré-requisito para o componente curricular. A documentação foi transcrita e 

digitada. Adotou a abordagem da Análise do Discurso, preconizada por Eni Orlandi 

(2009) para analisar o conjunto documental, identificando o lugar de fala e a 

fragmentação do discurso. Analisamos a documentação, a luz da bibliografia 

específica, tentando identificar como ocorreu o processo de desconstrução da 

imagem impregnada aos indígenas nos moldes eurocêntricos, a valorização da 

diversidade e respeito a diferença, bem como averiguar os discursos coloniais que 

ainda estão sedimentados na imagem social sobre os povos autóctones. 

Ao debatermos sobre as produções historiográficas de História Indígena e 

ensino no Brasil, percebemos que os livros didáticos não acompanham as mudanças 

dos últimos estudos historiográficos sobre a temática (GOBBI, 2010). Perante 

este problema, acreditamos que possamos contribuir para o desenvolvimento desta 

temática em sala, na medida em que refletimos para a construção de um currículo 

não eurocêntrico, colocando os povos indígenas no cerne do debate, além de 

fornecer possibilidades e caminhos para o trabalho desta temática. Entretanto, 

não pretendemos criar uma fórmula ou receita, mas estimular novas maneiras de 

trabalhar com a história indígena em sala de aula. 
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O artigo é dividido em quatro seções. Na primeira, analisamos, através dos 

dispositivos legais (leis) e da bibliografia específica, a temática indígena na sala de 

aula. Na segunda, discutimos, através da bibliografia específica, o surgimento e o 

conceito de interculturalidade crítica e educação de-colonial na América Latina e 

no Brasil. No terceiro, percorremos o planejamento e aplicação da oficina na sala 

do 6º ano. E no último, utilizando as atividades e documentos produzidos pela 

oficina, discutimos a possibilidade do ensino de história indígena orientada por uma 

práxis pedagógica intercultural crítica e de-colonial. Ao final do artigo, 

apresentamos considerações finais sobre a análise aqui promovida. 

 
LEI 11.645/2008 E O ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA NO BRASIL 

 

Os movimentos sociais indígenas no Brasil começaram a se organizar de forma 

sistemática já na década de 1970, com a busca pelo reconhecimento da identidade 

indígena e pelo direito da demarcação de terras. A parir de 1980, estes 

movimentos começaram a se intensificar com o processo de reabertura política 

que acabou dando fim a ditadura militar de 1964. 

Contrário às expectativas dos pesquisadores, entre eles Darcy Ribeiro (1970), 

que acreditavam que os povos indígenas estavam em vias de desaparecer pelo 

processo de assimilação, o processo de ressurgimento dos grupos indígenas 

superou a visão pessimista de muitos antropólogos e historiadores. Este 

movimento de ressurgimento e afirmação das identidades indígenas pode ser 

explicado por vários fatores, como a encobrimento documental dos povos indígenas 

pela máquina burocrática do Estado, e pode ser visto também como forma de 

resistência, esconder sua identidade indígena como forma de sobrevivência contra 

as perseguições, principalmente, dos grandes magnatas do agronegócio. 

O processo de etnogênese, no qual ficou conhecido a autoafirmação e o 

ressurgimento dos povos indígenas, levantou questões problemáticas para as 

políticas públicas, neste caso específico, no âmbito da educação. 

 “Dos bastidores ao palco”, com esta frase da historiadora Maria Regina 

Celestino de Almeida (2010, p. 13) resumimos o papel de centralidade dos povos 

autóctones em sua luta pelo reconhecimento perante os dispositivos legais, órgãos 

do Estado e a sociedade. No contexto da criação da nova Constituição (promulgada 
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de 1988) para o Brasil, os povos indígenas iniciaram um processo que reivindicava 

a inclusão do reconhecimento identitário destes e pelo direito da demarcação de 

terras. 

Algumas de suas demandas foram atendidas pela promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que em seu artigo 242, § 1º reconhece os povos indígenas e seu 

direito às terras (BRASIL, 1988; SILVA, 2016a). 

Os movimentos sociais promovidos pelos grupos indígenas levantaram e 

identificaram problemas graves na educação no Brasil, pois evidenciou a carência e 

o descaso em relação à história e a cultura indígena no ensino, em que estes povos 

são relegados à poucas páginas nos livros didáticos e apresentados como um “índio 

genérico”, na melhor das hipóteses, bem como a construção estereotipada dos 

grupos autóctones, considerados “primitivos”, “extintos” ou “fósseis do passado”, 

gestados pela visão colonial-racial e eurocêntrica (SILVA, 2002; 2014). 

No contexto de suas mobilizações sociais e políticas podemos citar o I 

Encontro dos Professores Indígenas de Rondônia (1990) e a Declaração de 

Princípios dos Professores Indígenas do Amazonas, Roraima e Acre, entre outros 

(SILVA, 2016a). Estas mobilizações ajudaram na promulgação da Lei 11.645, de 

10 de março de 2008 (BRASIL, 2008). 

A Lei 10.645/08 alterou a Lei 10.639/03, que alterou a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996; 2003; 

2008). A promulgação da Lei 10.645 foi de suma importância para a luta dos 

grupos indígenas, pois tornou obrigatório o ensino da história, da cultura e dos 

processos políticos destes povos, no Ensino Fundamental e Médio das escolas 

públicas e privadas. É importante ressaltar que a Lei 10.639 não incluía a temática 

indígena, pois era/é destinada apenas para os povos africanos e afro-brasileiros. 

No capítulo II, da Educação Básica, na Secessão I, das disposições gerais da 

LDBEN, determina em seu Artigo 26 que 

 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia (BRASIL, 1996). 
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A Lei 11.645/08 se mostrou como um dos avanços para uma educação mais 

plural e participativa, bem como sua importância para a educação e as relações 

étnico-raciais, devido ao seu caráter de reconhecimento de um Brasil pluricultural. 

Segundo Ana Cláudia Oliveira da Silva a Lei 11.645 

 

se adequa (...) às políticas de ação valorativa uma vez que investe contra o 
problema na sua base, ou seja, busca formar as novas gerações num 
contexto em que haja respeito às diferenças, além de ser destinada não 
apenas a um grupo específico, mas a toda sociedade (SILVA, 2016a, p. 104). 

 

A pelo reconhecimento e respeito às diferenças é uma das bases do dispositivo 

legal, por ser um caminho para desconstruir a visão de um “outro” como “inferior”. 

No entanto, há algumas barreiras que impedem a efetivação da lei. Entre elas, o 

racismo institucional, que é personificado pelo desconhecimento dos documentos 

legais. Estre problema pode acabar levando os docentes do Ensino Fundamental e 

Médio a relegarem uma ínfima parte da história e cultura destes povos em sala, ou 

mesmo podendo estarem “ausentes nos currículos e no cotidiano das escolas, ou 

trabalhados de forma inadequada” (JESUS, 2016, p.41). 

Muitas vezes o ensino de história indígena só aparece no 6º ano do 

Fundamental II e no 1º ano do Médio, sempre ligados às grandes navegações e ao 

“descobrimento” do Novo Mundo, depois disso desaparece do currículo. Esta 

postura no ensino sem uma reflexão e crítica perpetua um “o etnocentrismo de 

base eurocêntrica, a propagação da superioridade dos povos, raças e culturas 

produziram, por um lado, a cultura do racismo, da exclusão, da marginalização” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 74). 

O docente deve adotar uma postura que possa desnaturalizar a descontruir a 

visão sedimentada para com os povos indígenas, associados à termos pejorativos 

como, por exemplo, “primitivos”, “atrasados” e que “não podem usar celular pois 

deixam de ser índios”. Aliado ao problema do desconhecimento das leis, está a falta 

de contato dos professores com esta temática, mesmo que as pesquisas 

referentes ao ensino de história indígena em sala de aula sejam discutidas desde a 

década de 1990, o que gera dificuldades no planejamento das aulas fora das 

amarras das generalizações e estereótipos. 
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Um terceiro problema no ensino da temática indígena está associada às 

produções historiográficas de História Indígena e ensino no Brasil, pois os livros 

didáticos não acompanham as mudanças dos últimos estudos sobre a temática em 

questão (GOBBI, 2010). Como afirma Zeneide Rios de Jesus que 

 

a tarefa de desfazer versões estereotipadas e equivocadas produzidas 
largamente por intelectuais de diversas áreas ao longo de séculos, tem se 
constituído num desafio urgente e de difícil execução mesmo com a 
renovação historiográfica ocorrida a partir dos anos oitenta (JESUS, 2016, 
p.42). 

 

Para superar tais problemas é imprescindível o papel das universidades em 

diálogo com as escolas, permitindo cursos de formação continuada, especialização 

e componentes curriculares na grande do curso de licenciatura em História, 

também é importante em outras áreas do conhecimento, que possam dar suporte 

para os docentes a respeito da questão indígena. Acreditamos que além do ensino 

da cultura e da história dos povos indígenas é preciso que façamos um esforço para 

a identificação do discurso que inferiorizou/inferioriza estas minorias, para 

combater os preconceitos instituídos nas relações de poder presentes nos 

discursos. Destaca-se a interculturalidade crítica como ferramenta questionadora, 

e construtiva para uma educação de-colonial, para tal finalidade (CANDAU, 2000; 

2008; 2010; WALSH, 2009). 

 
INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E EDUCAÇÃO DE-COLONIAL 

 

Dentro dos movimentos sociais indígenas surgiu uma espécie de corrente de 

pensamento/prática, em meados da década de 1970 e 1980, na América Latina e no Brasil 

que passou a criticar as estruturas de poder e o pensamento colonial racista permeado 

pelo pensamento etnocêntrico/eurocêntrico que subalternizou estas minorias, nas quais 

foram colocadas à periferia da história e da cultura, classificando-os como os “outros”, no 

campo discursivo. 

Os pesquisadores e os grupos subalternizados perceberam que as estruturas de 

poder desenvolvidas no período colonial ainda estavam bastante presentes na sociedade 

da América Latina e, principalmente, na educação, pois, de forma explicita ou implícita, 

colocava as minorias – indígenas e negros – na periferia da educação, esquecendo suas 
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histórias e culturas. Dentro deste processo de crítica do discurso colonial, a escola 

passou a ser campo privilegiado para o rompimento desta forma de pensar 

(CANDAU, 2000). 

Fruto de debates promovidos por grupos indígenas e negros, a crítica à 

educação etnocêntrica foi acentuada pelas correntes de pensamento intercultural 

crítico e de-colonial, ferramentas questionadoras que passaram a serem 

incorporadas na práxis educacional para mobilizarem ações sociais e políticas em 

defesa das causas destas minorias e na desestruturação do pensamento colonial 

(CANDAU, 2000; 2008; 2010; WALSH, 2009). 

Segundo a pedagoga Vera Maria Candau (2000; 2010) a interculturalidade 

como teoria e prática surgiu na América Latina no contexto das mobilizações das 

populações indígenas. Não surgiu apenas por razões pedagógicas, mas também por 

motivos políticos, por movimentos sociais, ideológicos e culturais. O surgimento 

desta corrente de pensamento surgiu a partir de modos particulares, dentro dos 

movimentos indígenas na América Latina, e nos Estados Unidos a partir do 

movimento nego da década de 1960 (CANDAU, 2000). 

É importante delinear que o termo interculturalidade é polissêmico, ou seja, 

refere-se à várias realidades e práticas pedagógicas. Entre seus significados 

podemos destacar o conceito de interculturalidade a partir de Candau (2000, 

2010) que se refere a inter-relação cultural dentro da sala de aula, em que a cultura 

escolar é adotada como categoria de análise para a construção de uma práxis 

pedagógica inclusiva e humanista. Podendo ser usado também para descrever a 

postura frente às escolas indígenas, garantindo o estudo e a preservação dos 

valores sociais, políticos e culturais indígenas, que, paralelamente, pode ser 

integrado à educação “ocidental”. 

Esta postura de interculturalidade foi amplamente associada ao tema da 

diversidade na América Latina, que vem crescendo e ganhando forma desde a 

década de 1990. A valorização da cultural local – como a cultura e identidade 

indígena – promoveu um amplo debate dentro da sociedade na latino-americana, 

levando a criação de políticas públicas de valorização e preservação destas 

(CANDAU, 2000). 
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Outra forma de empregar/usar esta corrente de pensamento está associada 

à forma de ação dentro da educação, em que Interculturalidade é associada à práxis 

pedagógica. Destarte, para esta forma de pensar usamos a também pedagoga 

Catherine Walsh (2009). Para a autora existem dois tipos de interculturalidade. 

A Interculturalidade funcional que reconhece a diferença e a diversidade étnico-

cultural e a integração entre si. Entretanto, este reconhecimento não vem 

acompanhado de uma crítica à marginalização e à desumanizadas das minorias. 

Portanto, 

 

faz pensar que com o reconhecimento da diversidade e a promoção de sua 
inclusão, o projeto hegemônico de antes está dissolvido. No entanto, mais 
que desvanecer-se, a colonialidade do poder nos últimos anos esteve em 
pleno processo de reacomodação dentro dos desígnios globais ligados a 
projetos de neoliberalização e das necessidades do mercado; eis aí a 
“recolonialidade” (WALSH, 2009, p. 16). 

 

Segundo Walsh (2009) é um dispositivo de poder que fortalece as estruturas 

coloniais. É uma inclusão sem questionar a construção do Ocidental sobre os 

“outro”. Destarte, administra a diferença evitando maiores tensões que possam 

prejudicar o projeto multicultural ou liberal ocidental (WALSH, 2009). 

A outra forma de pensar a interculturalidade é por meio de uma crítica perante 

as estruturas de poder presentes nos discursos, fazendo frente a 

interculturalidade funcional. Portanto, “interculturalidade crítica, pelo contrário, é 

uma construção de e a partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão 

e subalternização” (WALSH, 2009, p. 22). Este caráter fora dos padrões 

hegemônicos do Ocidente é possível devido “a interculturalidade crítica ter suas 

raízes e antecedentes não no Estado (nem na academia), mas nas discussões 

políticas postas em cena pelos movimentos sociais, faz ressaltar seu sentido 

contra-hegemônico” (WALSH, 2009. P. 22). 

Este conceito parte dos grupos que foram subalternizados. Mas isto não 

implica dizer que não podemos fazer uso deste pensamento no cotidiano escolar, 

pois a luta por uma sociedade menos racista e mais humana é de todas. Desta 

forma, o conceito que operou neste trabalho foi da perspectiva intercultural crítica 

 
que se encontra enlaçada com uma pedagogia e práxis orientadas ao 
questionamento, transformação, intervenção, ação e criação de condições 
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radicalmente distintas de sociedade, humanidade, conhecimento e vida; isto 
é, projetos de interculturalidade, pedagogia e práxis que assumem a 
perspectiva da decolonialidade (WALSH, 2009, p. 14). 

 
Pensamos a interculturalidade crítica neste texto como forma de construir 

uma postura docente com o objetivo de criar caminhos e possibilidades para romper 

preconceitos sobre os povos autóctones. Erigir uma educação de-colonial é 

desconstruir a visão colonial, é reaprender sobre as minorias sem o véu do 

preconceito e do etnocentrismo de viés eurocêntrico, é valorizar a diferença 

(CANDAU, 2000; 2008; 2010; WALSH, 2009). 

A construção da história da América Latina esteve atrelada ao conceito de 

raça, que hierarquizou os povos entre: civilizados x incivilizado, avançado x primitivo, 

entre outras dicotomias. Enquanto o europeu era o civilizado, o indígena e o negro 

eram classificados como bárbaros que deveriam ser civilizados ou usados como mão 

de obra. Estes povos foram silenciados e desumanizados, suas formas, cores, 

identidades e saberes foram colocados como impedimento à civilização. Este 

colonialismo é expropriativo, porque, através das estruturas de dominação que 

permeiam o discurso, o “outro” não é representado por si mesmo, mas por alguém. 

Deste modo, acreditamos que o ensino de história indígena em diálogo com 

esta corrente de pensamento possa contribuir de forma expressiva para romper 

com a visão do Ocidente sobre o “outro” – indígena – permitindo enxergar a 

diferença e a multiplicidade de identidades de forma positiva, contribuindo para uma 

sociedade mais humana e menos preconceituosa. 

 
PLANEJAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA PROF. MANOEL TORRES 

 

Através do Estágio Supervisionado I tivemos os primeiros contatos com a sala 

de aula. Este contato nos permitiu compreender os processos que envolvem o 

ensino-aprendizagem em suas múltiplas variáveis e sua dinamicidade. 

A constante vontade de trabalhar história indígena em sala de aula por parte 

do autor do presente artigo foi o que motivou este a fazer uma oficina com esta 

temática. O que foi possível ser concretizada na Escola Professor Manoel Torres, 

localizada na cidade de Brejo de Cruz, interior da Paraíba, na turma do 6º ano do 

fundamental II, sob a supervisão do professor Segiefredo R. dos Santos. 
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Outra justificativa para trabalhar com esta temática foi devido a importância 

do debate étnico-racial na escola, segundo Edson Silva e Maria da Penha da Silva a 

escola tem papel privilegiado neste debate porque, 

 
primeiro, se a Escola hoje é pensada também como lócus de formação dos 
valores humanísticos, éticos, sociais e políticos, é seu dever contribuir para 
o fim de qualquer tipo de preconceito e discriminação de ordem étnica ou 
racial; o segundo motivo reside na obrigatoriedade expressa nos 
documentos em âmbito nacional e internacional, que propõem a coibição de 
práticas educativas discriminatórias ou alusões a comportamento 
semelhantes (SILVA; SILVA, 2016b, p. 152). 

 
Trabalhar com esta temática tornou visível dois problemas. O primeiro 

problema foi à delimitação do tema, sobre o que trabalhar em sala de aula, sendo 

este um campo com inúmeras possibilidades e caminhos. O segundo problema foi o 

planejamento das aulas, sem um livro didático como base, já que a coleção Vontade 

de Saber História (2015), organizada por Marco César Pellegrini, é bastante 

deficiente nesta área383, asseverando a afirmativa de Grupioni (1995), de que os 

manuais escolares estão em descompasso com os avanços do campo da história e 

da antropologia, são deficientes em relação a diversidade étnica indígena, tornando 

a tarefa de planejamento e pesquisa bibliográfica bastante árdua. 

Enxergamos o Estágio como ferramenta de pesquisa a partir de Crislane 

Barbosa de Azevedo  

 
O estágio sob a forma de pesquisa visa, entre outros aspectos, contribuir 
para que tais graduandos analisem melhor e compreendam de forma 
contextualizada os problemas verificados nas escolas. Muitos dos quais 
estão para além das possibilidades de determinados docentes de História. 
(AZEVEDO, 2011, p. 348). 

 
Destarte, buscamos uma base bibliográfica que pudesse nos ajudar a 

trabalhar com a temática. Dialogamos com quatro principais obras, no qual só foi 

possível devido ao Componente Curricular História Indígena, oferecido pelo curso de 

licenciatura em História do CERES/UFRN. 

Partimos da obra Os Índios na história do Brasil, publicado em 2010, da 

historiadora Maria Regina Celestina de Almeida, para compor as linhas gerais do 

planejamento. Esta obra foi importantíssima para compreender a história indígena 

                                                           
383 A temática indígena na coleção Vontade de Saber História (2015) só vai aparecer no 7º ano, 
mas atrelado ao processo de conquista da América. 
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sob uma nova ótica, devido aos diálogos da História e da Antropologia que criaram 

novas ferramentas teóricas e metodológicas para esta temática. 

Em diálogo com o ensino dialogamos com duas obras: o já citado livro A 

temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º Graus 

(1995), organizado por Aracy Lopes da Silva e Luís Donizete Benzi Grupioni, que 

nos forneceu subsídios para teóricos e metodológicos para trabalhar em sala de 

aula. Paralelamente, usamos O índio na história do Brasil, publicado em 1984, da 

antropóloga Berta G. Ribeiro, que esquadrinhou os costumes e hábitos dos povos 

indígenas. 

Porém, não queríamos trabalhar com o ensino de história indígena sem uma 

reflexão crítica mais aguçada. Para superar este problema tivemos como suporte 

teórico a interculturalidade crítica a partir de Catherine Walsh (2009) para 

identificar e desconstruir os discursos etnocêntricos e eurocêntricos sobre os 

povos autóctones. 

Delineada as obras, buscamos compor o planejamento para a oficina, que 

ocorreu entre 5 e 9 de maio de 2017. Foram utilizadas duas aulas de 45 minutos 

para trabalharmos. De fato, é um tempo curto, mas por motivos institucionais não 

conseguimos dispor de um tempo. Todavia, acreditamos que foi uma boa introdução 

sobre a temática para os discentes. Assim, traçamos os objetivos da oficina: 

reconhecer e refletir os indígenas como sujeitos históricos, suas múltiplas 

atuações frente ao colonizador, suas participações na formação cultural, sua luta 

pela demarcação de terras e refletir sobre o porquê de serem esquecidos nos livros 

didáticos. 

O primeiro planejamento que fizemos não estava adequado com as 

especificidades da sala, pois observamos que os discentes tinham dificuldade na 

escrita. Foi então que readequamos o plano de aula e inserimos a metodologia do 

uso de imagens durante toda a oficina. 

Dividimos a aula em dois momentos: a primeira aula abordamos o contato 

entre indígenas e europeus, as formas de resistência e como estes são agentes 

históricos; na segunda aula colocamos em evidência os grupos indígenas e suas 

atuações sociais e políticas na contemporaneidade, rompendo com a idealização de 
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um índio do passado, paralelamente apresentamos características culturais 

indígenas e que estão em nosso cotidiano. 

Em termos avaliativos: a primeira avaliação foi proposta como um trabalho de 

campo de pesquisa oral, foi instruído aos discentes que perguntassem ao seus 

pais, avós ou conhecidos sobre mitos ou história sobre os grupos indígenas, nosso 

objetivo foi aproximar o conhecimento escolar com o saber popular e o seu 

cotidiano. Entretanto, esta atividade não rendeu os frutos esperados, pois nenhum 

aluno a fez, o que nos levou a pensar em duas respostas que podem se entrelaçar: 

a primeira de que os alunos não pesquisaram, não foram motivados, a segunda de 

que a sociedade não conhece e/ou valoriza a presença indígena, colocando-os no 

esquecimento. 

A outra forma de avaliação foi um trabalho escrito, foi instruído aos alunos a 

escrever ou desenhar o que aprenderam ou consideraram mais interessante 

durante as aulas. Estas atividades, somadas com o relatório do estágio e do 

caderno de campo permitiram a revisitação desta problemática. Não pretendemos 

esgotar o debate, mas com novas leituras e reflexões a análise da experiência do 

estágio pode ser melhor analisada. 

 
RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE O ENSINO DE HISTÓRIA INDÍGENA, 

INTERCULTURALIDADE CRÍTICA E EDUCAÇÃO DECOLONIAL: DISCUTINDO 

POSSIBILIDADES E DIFICULDADES 

 

Colocar as atuações dos grupos indígenas em um local de destaque em sala 

de aula é perceber que “a ação dos índios também move a história” (ALMEIDA, 

2010, p. 25). Não é apenas lembrar estes de forma estereotipada e folclorizada e 

no contexto do “descobrimento” em 1500 ou no dia do Índio em 19 de abril. É 

preciso “compreender o indígena como sujeito histórico que age conforme sua 

leitura do mundo, baseada tanto em códigos socioculturais quanto nas experiências 

desencadeadas pelo contato” (WITTMANN, 2015, p. 17). 

Buscamos superar a representação dos indígenas presentes no discurso 

colonial, no qual coloca estes como mortos, assimilados ou idealizados. Assim, 

durante a oficina de História Indígena buscamos mediar juntamente com os 

discentes a participação ativa destes como sujeitos históricos. 
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Rompemos com a ideia de um índio manso, que foi passivo durante o processo 

de colonização e tomada de suas terras. Buscamos demonstrar as várias reações 

dos grupos indígenas ao contato. As fugas para “terra sem mal” como forma de 

resistência, a adoção da política de aldeamentos como forma de sobrevivência, 

reelaborando suas identidades étnico-culturais, e as ações de guerra. 

A reinterpretações destas ações como resistência ocorreu devido a 

aproximação entre a História, Antropologia e Arqueologia, tornando as análises 

interdisciplinares e mais complexas. O campo de análise foi alargado, o historiador 

– abordagem diacrônica – passou a compreender os processos de permanência 

dentro da história, enquanto os antropólogos – abordagem sincrônica – 

compreendeu os processos de transformações dentro das relações culturais. Este 

diálogo de abordagens foi expressivo para o processo de releitura dos documentos 

(ALMEIDA, 2010). 

Não foram novos documentos utilizados, mas reinterpretados à luz de novas 

abordagens teóricas e metodológica, fruto da interdisciplinaridade no estudo da 

temática indígena (ALMEIDA, 2010). Desta forma passaram a compreender as 

reações diversas ao sistema colonial, reações estas articuladas aos interesses 

próprios, adaptação cultural a nova realidade, seja através das alianças ou 

resistências. 

Entre os grupos que resistiram estão os Tarairiú ou como autodenominavam-

se de Otschikayaynoé, representados pelos Janduí, Canindé, Pega (chamados 

também de Ariá, Ariú ou Uriú), Javó, Paiacu, Jenipapo, Sucuro (também chamados 

de Xucuru ou Zucuru), Panati, Camaçu, Tucuriju, Arariú e Curema; os Tarairiú teriam 

habitado o sertão do Rio Grande e outras capitanias adjacentes. A “Guerra dos 

bárbaros” (1680-1720) foi um conflito entre os europeus e grupos indígenas do 

sertão, gerado devido a interiorização da pecuária para o interior, o que aumentou 

a animosidade e acirrou os conflitos para a Oficina de História Indígena devido a sua 

proximidade geográfica e na possibilidade de discutir o termo “bárbaro”, bem como 

ser um tema pouco abordado em sala. 

Durante a regência utilizamos imagens para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem 
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O avanço dos “bárbaros” chamou atenção da Coroa no qual teve que agir para 

conter o avanço dos tapuias, a solução encontrada foi arregimentar terços de 

“bandeirantes” paulistas, por volta de 1687, a elite particular de exterminação. 

Foram contratados os bandeirantes Matias Cardoso e Domingos Jorge Velho, que 

marcharam rumo aos sertões, em 1688, para enfrentar os índios “rebeldes”. O 

que configurou em uma mudança para a guerra, como a captura do rei Janduí 

Canindé por Jorge Velho, em 1692. E o mesmo teria degolado mil e quinhentos 

índios na Serra da Rajada, em 28 de outubro de 1689, no que hoje compreende o 

território de Acari- RN. 

“A primeira aula ministrada rendeu discursões acerca das possibilidades de 

atuação dos grupos indígenas no Brasil colonial” (DINIZ, 2017, p. 19), pois através 

do diálogo os alunos refletiram que os indígenas não são “bárbaros”, apenas 

apresentam costumes diferentes. Outra questão importante foi a superação de 

um indígena genérico sem demarcações étnicas e culturais. Colocando os Tarairiú 

como agentes históricos foi possível apresentar marcadores étnicos destes 

grupos. O que nos levou à a questão do ritual antropofágico 

 
O (...) ápice da aula, foi uma curiosidade levada, a prática do ritual 
antropofágico (...) primeira aula, no qual gerou muitas indagações, entre elas 
a diferença entre canibalismo e antropofagia, adotando-se uma postura de 
aula expositiva-dialogada, a pergunta foi respondida (DINIZ, 2017, p. 19). 

 

Imagem 8 –  Índio tapuia  Imagem 2 – Ruínas da Casa forte 
do Cuó  

Fonte: MEDEIRO FILHO, Olavo 
de. Índios do Assú e do Seridó, 
1984. 

 

Fonte: Sandra Kelly, disponível em:    

<https://mapio.net/pic/p-63753299/> 

Acesso em     10/12/2018. 
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A primeira aula foi bastante produtiva, levantando discussões interessantes e 

que atenderam aos objetivos do planejamento, pois “a escolha desta aula foi para 

descontruir a visão preconceituosa e errônea sobre os indígenas, de que eram 

todos mansos e que simplesmente estava esperando verem suas terras serem 

tomadas (DINIZ, 2017, p. 19). Os discentes compreenderam que “indígena tem 

muitos costumes”384 (ALUNO A, 2017385), já outro disse que “falar sobre os 

indígenas é muito legal” (ALUNO D, 2017); ao passo que o Aluno G (2017) escreveu 

“eu gostei da história sobre os indígenas”. 

Com o Brasil Império e a fundação de uma nacionalidade os indígenas passaram 

a ter um lugar de destaque. Todavia, o lugar do indígena estava no passado, eram 

fósseis históricos que não se encontravam vivos, os indígenas que ainda viviam eram 

“misturados” e não “puros”. Este lugar do indígena no passado foi acentuado com 

o Instituo Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB), criado em 1838, que tinha como 

objetivo escrever uma história do Brasil. 

Para a criação de um nacionalismo coeso foi preciso a assimilação e 

homogeneização de grupos étnicos e culturas, para dar forma à população 

“brasileira”, esta assepsia dos marcadores étnicos levou aos povos indígenas à 

invisibilidade. Eram apenas lembrados enquanto dentro do movimento indianista de 

Gonçalves de Magalhães ou de José Alencar, mas de forma idealizada (ALANSO, 

1996). 

Na segunda metade do século XIX o indianismo entrou em declínio como 

movimento para a constituição da identidade nacional. Entra em campo os 

discursos cientificistas carregados pelas teorias raciais (SCHWARCZ, 1993). 

Seria através da ciência, como defendia Joaquim Nabuco, que a identidade nacional 

brasileira seria construída (ALONSO, 1996). 

As teorias científicas e raciais colocaram os grupos indígenas como empecilho 

ao progresso da nação, vistos como “atrasados” e “primitivos” estes “bárbaros” 

não podiam fazer parte da máquina capitalista-ocidental, estavam distantes dos 

moldes europeus, que eram utilizados como modelo de civilização (SCHWARCZ, 

1993). 

                                                           
384 Preservamos a forma original da escrita dos alunos. 
385 Decidimos não utilizar o nome dos alunos para manter sua identidade. 
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Este encobrimento das populações indígenas foi desconstruído dentro da 

Oficina de História Indígena, pois colocamos estes grupos no presente, como 

movimentos organizados que lutam por seus direitos e pelo reconhecimento 

identitário. A segunda aula foi atendeu a este objetivo. 

Partimos de um problema social que os indígenas sofrem, na qual chamamos 

de descaracterização étnico-cultural como forma de questionar a identidade 

indígena, o que garante o direito à demarcação de terras. Este argumento que diz 

que “os indígenas não podem usar celular pois deixam de ser indígenas”, é muito 

usado, principalmente, pelas pessoas ligadas ao agronegócio e ao desmatamento 

ilegal. 

Estas pessoas estão tentando aprovar o Projeto de Emenda Constitucional 

(PEC) 215, visando estabelecer que o processo de demarcação das terras 

indígenas saia da responsabilidade da FUNAI, passando a ser de responsabilidade 

do legislativo federal, bem como prevê a reavaliação das terras indígenas já 

demarcadas. O que se torna um perigo para as terras indígenas, já que podem cair 

na mão de grandes fazendeiros e serralheiros, causando a morte do assentamento 

autóctone. 

Para provocar os discentes selecionamos duas imagens, uma do indígena 

Edson Kayapó e outra do grupo indígena Kuikuro praticando a luta huka huka. 

“‘Quem era mais índio?’ O índio da figura 1 [Kuikuro] ou o índio da figura 2 [Edson 

Kayapó]? As respostas giraram em torno da figura 1, a escolha justificada através 

de que ‘estão vestidos como índios’” (DINIZ, 2017, p. 20). 
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Para desconstruir esta visão de cultura e identidade estática adotamos o 

pensamento de Vera Maria Candau que defende 

 
um conceito dinâmico e histórico de cultura, capaz de integrar as raízes 
históricas e as novas configurações, evitando uma visão das culturas como 
universos fechados e em busca do “puro”, do “autêntico” e do “genuíno”, 
como uma essência preestabelecida e um dado que não está em contínuo 
movimento (CANDAU, 2008, p. 53) 

 
A partir do entendimento que as identidades e culturas são construídas 

operadas por lógicas próprias 

 
foi então proposta a seguinte pergunta: um aluno A usava um celular antigo, 
que não tinha câmera fotográfica, mas que precisa de um celular que tira 
foto para o novo trabalho; então ele decide comprar um novo celular com 
câmera. A pergunta que foi feita em seguida foi: este aluno A deixa de ser 
ele por estar usando um novo celular? As respostas foram que não, que não 
deixa de ser ele por estar usando um celular novo‖. Direcionada essa questão 
a primeira pergunta: um índio deixa de ser menos índio por usar um celular 
ou roupa social? A resposta foi categórica: não! (DINIZ, 2017, p. 20-21). 

 
Através de exemplos e arranjos metodológicos foi possível mostrar aos alunos 

o caráter construtivo das identidades, que podem articular novas tecnologias e 

ferramentas para as suas lutas. Assim, como evidenciou o Aluno B (2017) que 

reconhece que “os índios de hoje usa roupas fazem protestos”; bem como no 

Fonte: Almanaque Socioambiental Parque Indígena do 

Xingu, 2011 

 

Fonte: Blog do Agenor Bevilacqua Sobrinho. 

Disponível 

em:<http://agenorbevilacquasobrinho.blogspo

t.com/2016/06/edson-kayapo-indio-kayapo-

explicando-o.html> Acesso em 10/12/2018 

 

Imagem 3 –  Luta huka 
huka  

Imagem 4 –  Edson 
Kayapó  
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reconhecimento a diferença “que os índios não é igual a nós os índios não se Veste 

igual a nós” (ALUNO H, 2017). Que “os índios tem muitos costumes Interessantes, 

que os índios não precisam Ser pintados, ou usar penas, ou usar roupas de hoje 

mas são índios” (ALUNO I). 

O conceito de interculuralidade operou aqui como ferramenta que rompe com 

a construção essencialista das identidades e culturas, permitindo ver a 

historicidade e a plasticidades destas, superando o véu etnocêntrico de viés 

eurocêntrico. Pois 

 
para a promoção de uma educação intercultural é necessário penetrar no 
universo de preconceitos e discriminações que impregna – muitas vezes com 
caráter difuso, fluido e sutil – todas as relações sociais que configuram os 
contextos em que vivemos. A “naturalização” é um componente que faz em 
grande parte invisível e especialmente complexa essa problemática. 
Promover processos de desnaturalização e explicitação da rede de 
estereótipos e pré-conceitos que povoam nossos imaginários individuais e 
sociais em relação aos diferentes grupos socioculturais é um elemento 
fundamental sem o qual é impossível caminhar (CANDAU, 2008, p. 53) 

 
Reconhecer o “outro” e respeitar foi uma das preocupações que permearam 

a oficina, o que nos levou a aproximar costumes e hábitos indígenas com o cotidiano 

dos discentes. Para “mostrar que somos partes indígenas, e que estes não estão 

tão distantes assim de nosso cotidiano” (DINIZ, 2017, p. 20). A partir do cotidiano 

esquadrinhamos alguns hábitos alimentares como, por exemplo, o consumo do caju, 

do abacaxi, do açaí, entre outros; costumes e hábitos como, por exemplo, tomar 

banhos diariamente, dormir em redes, entre outros. 

Esta segunda aula foi pensada a partir do cotidiano dos alunos, tornando a 

“aula foi a mais produtiva, pois os alunos e alunas participaram ativamente, 

elencando os utensílios que usam ou que conhece alguém que usa” (DINIZ, 2017, 

p. 20). Fazendo-os “perceber que suas relações com os indígenas são muito mais 

próximas do que parece, através de costumes e hábitos alimentares” (DINIZ, 2017, 

p. 20). Como reconheceu o Aluno F (2017) que considerou interessante “que nós 

aprendemos muitas coisas. Com indígenas tomar banho Dormir em rede tomar 

remédio do mato” e que “os índios chegaram (...) muita importância e costumes 

diferentes das pessoas das cidades” (ALUNO K, 2017). 

O que abriu a oportunidade para o questionamento: “O porquê destes sujeitos, 

estando tão próximos da gente, serem tão esquecidos?” (DINIZ, 2017, p. 20). Por 
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um breve momento a sala ficou silenciosa, até que alguém disse: “preconceito”. 

Tentamos estimular este aluno a falar, mas parecia estar com medo ou tímido. Mas 

de fato, ele estava certo. O preconceito dentro dos discursos sobre estas 

populações é um grave problema social e político por fazer com estes povos sejam 

esquecidos. 

Entretanto, o enraizamento de uma imagem e memória social estereotipada 

sobre as minorias indígenas ainda é muito forte. Mesmo com a Oficina de História 

Indígena ainda permaneceram vestígios de uma visão sedimenta pela generalização. 

Como na atividade produzida pelo Aluno O (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Podemos encarar a produção do desenho por duas formas: uma visão genérica 

do indígena ainda enraizada; e através da representação daquilo que é diferente no 

“outro”. Entretanto, nas atividades produzidas ainda podemos identificar alguns 

equívocos como, por exemplo, coloca que “nos vestimos roupas normal e eles se 

pintam” (ALUNO, H, 2017) ou ainda “os índios vivia livre na natureza” (ALUNO M, 

2017). 

Entretanto, mesmo com as dificuldades encontradas acreditamos que o 

ensino de história indígena atrelada à perspectiva intercultural crítica e uma 

educação de-colonial possa ser um dos caminhos mais ricos e promissores, pois 

“perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade 

democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas de 

identidade” (CANDAU, 2008, p. 52). 

Imagem 5 –  Atividade produzida por um 
aluno   

Fonte: Aluno O, 2017 
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Pois o ensino de história indígena sem uma reflexão crítica da práxis 

pedagógica pode estar fadada a reproduzir os discursos coloniais, discursos 

permeados por relações de poder que marginalizam as sociedades autóctones e 

atribuem um sentido negativo para suas identidades. Pensar nestas estruturas de 

poder permite abrir caminhos para superar este discurso. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os movimentos sociais indígenas conseguiram articular reivindicações frente 

a sociedade, garantindo o reconhecimento de suas identidades e à demarcação de 

terras. Articulados desde da década de 1970, o seu reconhecimento através dos 

dispositivos legais ocorreu de forma efetiva com a Constituição de 1988 

reconhecendo as reivindicações levantadas, e com a promulgação da Lei 11. 645 

de 2008 que garantiu o ensino da temática indígena nas escolas públicas e privadas 

do Ensino Fundamental e Médio. 

Dentro do movimento indígena na América Latina surgiu correntes de 

pensamentos que passaram a identificar e criticar o discurso colonial de viés 

racista e etnocêntrico, que foram erigidos para subalternizar e controlas estas 

minorias. Entre estas correntes encontra-se a interculturalidade crítica, a partir 

de Walsh (2009), como ferramenta questionadora do discurso colonial, que busca 

descontruir os preconceitos e desumanização das minorias. Que vai para além do 

valor pedagógico, apresentando um nível de importância social que “têm por base 

o reconhecimento do direito à diversidade e a luta contra todas as formas de 

discriminação e desigualdade social” (CANDAU, 2000, p. 56). Deste modo, é aberto 

caminhos para uma educação de-colonial, que é o processo de reaprender sobre 

estes povos, mas sem a cortina do discurso racial que inferioriza as minorias. 

Concluímos que é viável aliar o ensino de história indígena com a perspectiva 

intercultura crítica e uma educação de-colonial pode permitir a criação de um 

campo – envolvendo professores e alunos –  para o processo de desconstrução de 

preconceitos e de reaprender sobre as minorias que outrora foram 

subalternizadas; permite identificar as relações de poder que relegaram as 

minorias para a periferia, o que permite não cair nas armadilhas discursivas 

preconceituosas, abrindo campo para o reconhecimento da diferença étnica e 
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cultural como algo positivo. Em suma, possibilita uma práxis pedagógica inclusiva, 

antirracista, questionadora e crítica. 

 
FONTES 

A – Fontes Escolares  

1 Acervo pessoal 

Atividade produzidas pelos discentes durante a oficina. Total de 21 atividades. 
 

B – Relatório de Estágio Supervisionado.  

2 Acervo do Laboratório de Ensino de História e Educação Patrimonial – LENHEP. 

DINIZ, Leomar Oliveira. Estágio supervisionado I: Ensino de história indígena: 
possibilidade de ensino através de uma Interculturalidade Crítica. Relatório de 
Estágio Supervisionado I, 2017. 
 

C – Caderno de campo 

1 Acervo pessoal 
Anotações (etnografia) feitas durante todo o percurso: planejamento, 
acompanhamento das aulas e após as aulas. Caderno com 16 páginas. 
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AS REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES CASADAS NOS 
VASOS ATENIENSE DO SÉCULO IV A.C. 

 
Rebeca Alves do Amaral Medeiros 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do século XX a mulher, enquanto objeto de análise dos 

estudos históricos, ganhou espaço e visibilidade. De fato, nem sempre foi 

assim, na História, por séculos, a temática mulher não foi objeto de estudo, 

o que acabou por criar, assim, uma lacuna nas interpretações da dinâmica 

social. Como indica Joan Scott, “durante os anos 60, também as 

faculdades, as escolas de graduação e as fundações começaram a 

estimular as mulheres a obterem Ph.D., oferecendo bolsas de estudo e um 

considerável apoio financeiro.” (SCOTT, 1992, p.68) 

Na análise do contexto da Antiguidade Grega, algumas 

documentações apresentam essa mesma problemática. Há diversas 

peças teatrais e distintas legislações das poleis que reafirmam os 

discursos masculinos das relações entre feminino e masculino. Relações 

estas construídas por uma sociedade que colocava a mulher em lugar de 

silêncio. Conforme indica Talita Nunes na obra “As estratégias de ação 

das mulheres transgressoras em Atenas no V século a .C”, as mulheres 

eram excluídas do espaço público – monopólio dos homens- ou quando 

presentes aparecendo de forma marginal, sendo constantemente 

lançadas ao silêncio histórico” (SILVA, 2011, p.17) 

Tendo em vista essas reflexões, no presente artigo temos como 

objetivo estudar a temática das mulheres na antiguidade grega, 

compreendendo-a para além dos limites das relações entre o homem e 

a mulher, e adentrando em uma reflexão que a considere como sujeitos 
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históricos. Dada a amplitude do tema, concentraremos nossa análise no 

estudo das representações das mulheres casadas nos vasos áticos do 

século V a.C utilizando a metodologia da análise de conteúdo, nos moldes 

de Laurence Bardin, no tratamento das fontes. A partir desta, definimos 

o corpus de vasos em análise e investigaremos seus contextos de 

produção, extraindo, portanto, os indícios favoráveis a pesquisa para, 

com isso, elucidar os resultados (BARDIN, 2013, p. 121) 

Diante dessa questão, indicamos que os estudos de gênero nos 

serviram de instrumental para análise, sobretudo através do diálogo com 

as proposições de Joan Scott, para a qual “(...) o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações 

de poder.” (SCOTT,1989, p.21). O conceito de gênero é fundamental 

neste trabalho por dar o suporte fundamental para a análise das 

relações entre os sexos vendo-as como construções culturais, 

estruturadas de acordo com representações sociopolíticas que 

caracterizam a sociedade. 

Vale destacar que, no tocante à historiografia europeia do século 

XIX, Jules Michelet tornou-se uma referência para os estudos das 

mulheres ao realizar uma análise sobre as mulheres na França de modo 

inovador na obra “História da revolução francesa” em 1890. Nesta obra, 

as mulheres não foram apenas mencionadas, de outro modo, 

constituíram o foco de sua análise, seu ponto de partida para 

compreender a sociedade. 

Adentrando para o século XX, as Guerras Mundiais contribuíram de 

forma sistemática para a inserção das mulheres em ambientes  de  

visibilidade  e maior oportunidades de trabalho, tais como o ambiente fabril. 

Contudo, foram os estudos feministas que consolidaram o impulso a busca 

por respeito, direitos civis e melhores condições de vida, resultando, no que 

tange aos estudos históricos, no desenvolvimento da linha de estudo 

“História das mulheres” - dedicada ao estudo do universo feminino e suas 

representações. Segundo Michelle Perrot “(...) a pesquisa feminista 
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recente por vezes contribuiu para essa reavaliação do poder das mulheres” 

(PERROT,2017, p. 179). Nas palavras da autora: 

 
Em sua vontade de superar o discurso miserabilista da opressão,  de 

subverter o ponto de vista da dominação, ela [a pesquisa  feminista]  

procurou mostrar a presença, a ação das mulheres, a plenitude dos 

seus papéis, e mesmo a coerência de sua “cultura” e a existência dos 

poderes. (PERROT, 2017, p. 179 -grifo nosso) 

 

Em se tratando dos estudos das mulheres na Antiguidade, merece 

destaque a obra de Sarah Pomeroy intitulada “Gooddesses, Whores, 

Wives, And Slaves: 

Women in Classical Antiquity”, publicada em 1973. Nesta obra, a 

autora traz contribuições ao analisar a historiografia, ao afirmar que os 

estudos  da  história antiga se fundamentavam nas classes dirigentes, 

ressalta  também as dificuldades com as informações sobre mulher e as 

que temos mais informações contextualizam- se nos grupos de elite. 

Porém, a autora destaca a importância de se revisar  a temática através 

da ampliação de fontes consultadas, destacado, então, a fertilidade da 

documentação de cultura material, tais como os vasos e esculturas que 

trariam novos elementos para o estudo das relações sociais cotidianas. 

(POMEROY,1976) Na historiografia brasileira, a proposta analítica de 

Pomeroy foi ampliada e desenvolvida pelo historiador Fábio de Souza 

Lessa, cujos trabalhos se transformaram em marcos para o estudo das 

mulheres atenienses no V séc. a.C. Destacamos, então, duas de suas 

obras: na primeira, “Mulheres de Atenas”, publicado em 2001, o autor 

problematiza a idealização do modelo ideal do feminino (denominado Mélissa 

e referente às mulheres de elite) presente na historiografia. Para Lessa, o 

foco das pesquisas deveria ser relocado para a compreensão das 

alteridades entre os discursos e a prática social, nesses termos, defende 

que as investigações  lancem  um olhar crítico sobre a fonte a 

documentação textual que descreve modelos ideais para as mulheres 

atenienses, e  considerem  outras tipologias documentais, tais como os 

vasos do V séc. a.C., já que através deles seria possível observar a atuação 

deste grupo social para além da esfera privada, isto é, o autor defende a 
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possibilidade de atuação da mulher nos ambientes públicos fora gineceu. 

No segundo livro intitulado “O feminino em Atenas” (2004) Fábio 

Lessa dá continuidade ao estudo dando ênfase aos detalhes visuais 

articulados às relações sociais considerando, então, todo o contexto no 

qual a mulher era instruída desde criança. Nessa perspectiva, o autor 

historiciza o ideal de passividade feminina e ressalta as possibilidades das 

mulheres se reinventarem ao viabilizarem outras formas de participação e 

atuação social. 

Outra contribuição importante para o desenvolvimento desse 

campo de estudos no Brasil constitui-se nos trabalhos da historiadora 

Marta Mega de Andrade em suas obras “A cidade das mulheres: 

cidadania e alteridade feminina na Atenas Clássica” (2001). Nesta, a 

autora investiga a cidadania feminina e lança um olhar sobre as peças 

de teatro e a importância do teatro como espaços de sociabilidade. 

Complementado o estudo, no ano seguinte, Andrade publicou a obra “A 

vida comum” (2002), dedicada à análise das relações entre política, a 

cidade e os estudos de gêneros, empenhando-se na discussão da 

relação entre espaços e cidadania, destacando também à presença da 

mulher na vida cotidiana nos espaços particulares e os públicos. 

Em um estudo mais recente, Juliana Magalhães na tese intitulada 

“Eros no oîkos: Relações de gênero e representações da espacialidade 

e da sexualidade feminina em Atenas do V século a.C.” (2018), contribui 

para o debate ao aprofundar suas reflexões a respeito da mulher e a 

sexualidade. Neste trabalho, a autora aponta que a sexualidade feminina 

era controlada e que havia legislação ao qual regrava a vida sexual da 

cidadã e da não cidadã, o objetivo da autora é como as mulheres 

expressavam sua sexualidade. 

Dialogando com a supracitada historiografia, a presente pesquisa 

dedica-se, portanto, aos estudos da sociedade ateniense do IV sec. a.C., 

dando uma ênfase especial às representações das mulheres casadas, 

tendo em vista que, segundo a tradição ateniense, o casamento seria o 

evento para o qual mulher de elite na sociedade ateniense deveria se 
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preparar durante toda vida. Frente a essa perspectiva, a vida da mulher 

de elite ateniense neste período era pautada por regimentos que regravam 

suas atitudes fazendo-se cumprir papeis construídos socialmente, o 

casamento é um desses protocolos ao qual a mulher ao  nascer  já seria 

preparada para esse momento. 

Ressalta-se que este artigo está estruturado em três seções, 

sendo elas: 1.A mulher em Atenas no IV século a.C., 2. A análise dos vasos 

áticos que retratem o casamento como tema e as considerações finais com 

a problematização dos resultados obtidos. O corpus documental utilizado 

são os vasos áticos com decoração nupcial que integram o acervo clássico 

do Museu Metropolitan, localizado em Nova Iorque (EUA)386. Escolhemos 

esta tipologia documental em virtude de sua extensa produção e pelo seu 

uso, isto é, dedicados aos momentos de celebração (sendo  caracterizado, 

portanto por  uma estética específica e que representa cenas  do universo 

matrimonial feminino). Sendo assim os vasos revelam o meio social o que é 

ou o que pretendia ser, nesta pesquisa este corpus documental será 

fundamental na análise da importância do casamento para a sociedade 

Ateniense. 

 

A MULHER EM ATENAS NO V SÉCULO A.C. 

 

As fontes documentais que destacam a história política de Atenas 

entre os séculos IV e V a. C., em sua maioria, não relatam informações 

acerca da mulher, tendo em vista que a história que deveria ser escrita 

seria a da política e economia. O mundo público era dominado pelos 

homens, porém perceber a mulher nessas engrenagens sociais é notar 

sua presença nas seguintes fontes: peças teatrais, nos discursos dos 

oradores e com ênfase neste trabalho nos vasos decorados. 

As mulheres são referenciadas nos documentos que eram 

escritos quando estavam em contato com homens, contudo nos vasos 

as suas representações são mais constantes perpassam por ter sido 

                                                           
386 Disponível no link: https://www.metmuseum.org/toah/ht/04/eusb.html, acessado em 07 de 
dezembro de 2018, às 15h. 

http://www.metmuseum.org/toah/ht/04/eusb.html
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criados por artesãos e em alguns casos ter uma função didática. De 

acordo com Dayanne Dockhorn Seger “quando consideramos a 

sociedade grega antiga como objeto de estudo, não perdemos de vista 

o fato de que a maior parte das fontes históricas é escrita por homens, 

refletindo sua percepção da realidade” (SEGER, 2015, p. 25). 

Em Atenas existiam estruturas sociais que foram se formando 

devido as diferenças entre o feminino e o masculino, atribuindo assim 

funções e lugares a cada indivíduo na polis. Nas palavras da autora: 

 

A sociedade grega antiga opôs o feminino ao masculino, condicionando 
a guerra como medida ideal para a vida dos homens  e o casamento 
para  a vida das mulheres; consequentemente, o aspecto heroico 
guerreiro e os valores tradicionais da boa esposa foram cultivados 
como base do sistema  de relações sociais. (SEGER, 2015, p.23) 

 

Sendo assim, os atenienses atribuíam às mulheres um espaço 

exclusivo que seria o privado. Fábio de Souza Lessa em sua obra Mulheres 

de Atenas vai trabalhar com a idealização do modelo Mélissa 

(caracterizado por ser ter funções parecidas com as das abelhas manter o 

oîkos e por seu comportamentos recatados) na historiografia, em sua obra 

destaca que não era apenas em funções mais era exigido um 

comportamento que revelasse a perfeição de mulher. 

Havia diversos grupos de mulheres, porém as que tem um maior 

destaque nas fontes imagéticas escolhidas por nós são as bem-nascidas 

se distingue das demais a partir da parentela, assim como também o 

modo como são descritas que viviam sem vaidade, castas, discretas, 

dadas a emoção. Ao contrário do que seria esperado pelos homens, 

entendidos como seres dotados da razão que estariam incumbidos de 

todas as decisões, assim como o universo público. Seger contribui com 

essa reflexão ao afirmar que “a separação das esferas masculina e 

feminina na vida social da Atenas clássica causou a distinção entre os 

papéis de homens e mulheres, os quais determinam o modo pelo qual 

toda a sociedade se organiza.” (SEGER, 2015, p.34) 

A vida privada reservada às mulheres acontecia, em primeira 
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estância, no oîkos387, porém tinha um espaço interno chamado de 

gineceu - lugar este onde elas podiam circular livremente. Na estrutura 

de moradia atenienses do período clássico, os compartimentos que 

fossem voltados ao exterior eram reservados aos homens e, para as 

mulheres, restava o íntimo do lar, sem nenhum contato com o mundo 

da fala. Contudo não se pode generalizar sendo assim de suma 

importante relatar que em alguns casos o discurso não se concretiza 

na prática, as mulheres construíam seu espaço de sociabilidade e de 

atuação dentro da sociedade. Muitas saiam de suas casas para ir as 

fontes a procura de água, as visitas as casas das amigas, para 

manutenção do oîkos a mulher sai para colher frutas. Concordamos com 

Seger ao reconhecer que 

 
(...) as mulheres atenienses constituíam um espaço público de 

atuação próprio, com mais liberdade de movimento do que o 

discurso masculino deixou entrever. Embora apareçam como 

reclusas, sem liberdade de movimento e sem atuação na vida 

social, política e econômica da sociedade na qual estavam 

inseridas, elas são muitas vezes vistas exercendo atividades fora 

de espaço demarcado. (SEGER, 2015, p.29) 

 

A mulher ideal na sociedade ateniense para o casamento são as 

denominadas de bem-nascidas, segundo Lessa, “consideremos as 

mulheres “bem- nascidas” como aquelas portadoras de atributos que 

mais se aproximam daqueles peculiares a uma deusa.” (LESSA, 2001, 

p.31-32), o casamento é parte essencial da vida da mulher onde seu 

marido passara a ser o seu responsável. Então suas atividades seria 

manter o oîkos atrás da colheita, culinária, tecelagem, das idas as 

fontes e as tarefa primordial gerar e cuidar dos filhos. 

Neste modelo ideal, as esposas tinham que dar submissão em 

todas as áreas, incluindo a sexualidade feminina que seria regida por leis 

e que o homem tinha apenas o compromisso de ter relações sexuais 

com sua esposa até engravidar logo após estaria livre e que o prazer 

                                                           
387 Dentre a polissemia do  conceito de oikos no  mundo grego, neste trabalho o utilizamos de duas 
formas: 1.  Para referimos a um tipo específico de família no mundo grego e 2. Como um tipo de 
residência privada. 



612 
 

 
 

estava associado as práticas realizadas com as prostitutas. 

 
A segunda, diz respeito ao fato desta lei estabelecer um número 

mínimo de relações sexuais entre marido e mulher até o nascimento  

do primeiro filho. Conclui-se que, após o nascimento deste, o marido 

estaria desobrigado a cumprir a determinação da lei, ou seja, havendo 

a procriação, o ato sexual perdia sua obrigatoriedade. (LESSA, 2001, 

p.73) 

 

A mulher ideal para a sociedade ateniense é retratada nas 

decorações dos vasos utilizados nas cerimônias de casamento. Nestes, 

as diversas representações auxiliam a entender o espaço feminino e 

acabavam por funcionar como ferramentas didáticas para a mulher 

casada ou em vias de se ‘tomada em casamento’. Suas temáticas 

abordavam como deve ser o comportamento da mulher, suas funções e 

de maneira especial o casamento que era retratado nas pinturas com 

utensílios que compõe o ritual e os procedimentos para tal evento, 

desenvolvendo assim o conhecimento que o casamento era uma fase no 

qual a sociedade tinha como referência cultural por isso a necessidade 

de esboçar nos vasos o discurso reafirmando constantemente em busca 

de evitar as alteridades. 

 

A ANÁLISE DOS VASOS ÁTICOS QUE RETRATEM O CASAMENTO COMO 
TEMA 
 

 
A documentação a ser estudada são os vasos pintados de Atenas 

encontrados por arqueólogos dedicados aos sítios arqueológicos áticos. De 

início este material era tido apenas como arte sendo utilizado pela História 

da Arte e a Arqueologia, contudo foi revelado o seu caráter de fonte 

histórica devido ao entendimento de que suas decorações (em muitos casos 

compostas por figuras humanas contextualizadas nas mais diversas ações 

cotidianas) transmitam dados passíveis de análise histórica. Como aponta 

Gilberto da Silva Francisco: 

 
(...) desde o século XVIII, [os vasos] foram tratados como objetos de 

arte e fontes bastantes aptas para a compreensão de estruturas do  

passado  chamado de clássico. Entretanto, eles são mais que isso; 

e, compreender a situação do vaso grego atualmente leva-nos a 

entender não apenas um passado distante, mas também como  



613 
 

 
 

mobilizamos  determinadas informações orientadas por seleções e 

como atribuímos significados e valores a esses objetos. (FRANCISCO, 

2013, p. 37- grifo nosso) 

 
Consideramos que os vasos, enquanto fontes históricas trazem 

novas versões acerca de um evento, uma sociedade, certa cultura. É 

interessante perceber que em um universo onde a escrita dominava, e a 

história era contada pelos documentos escritos, os artefatos materiais 

(como os vasos) podem revelar as alteridades, isto é, aquilo que se passa 

desapercebido nas fontes escritas tradicionais. Deste modo, os vasos 

encontrados nos sítios arqueológicos atenienses, datados entre os séculos 

IV e V a.C., tem destaque na historiografia por sua extensa produção, assim 

como também pelo aperfeiçoamento na sua forma. De acordo com os 

estudos de Haiganuch Sarian, “é em Atenas, sem dúvida alguma, que ela 

(cerâmica) chegou a requintes de perfeição, não só no que diz respeito a 

variedades das formas dos vasos, como também na decoração. ” 

(SARIAN,1999, p.163 - grifo nosso). 

Sobre a produção do documento escrito, Fabio  Vergara  Cerqueira 

destaca que eram produzidos pelas parcelas esclarecidas da população, 

assumindo a forma  de textos poéticos, historiográficos, filosóficos ou 

científicos. Nesses termos, o autor destaca que mesmo que a cultura 

letrada e os debates intelectuais fossem expressivamente disseminados 

e democratizados na pólis grega antiga, as letras estiveram sempre 

associadas à ambiência social aristocrática, refinada. Assim, em suas 

palavras: “apesar de ser exagerado classificar a cultura escrita como 

elitista, não se pode negar que esteja ligada ao imaginário dos bem-

nascidos (eupátridaí), dos “belos e bons” (kalós-kagathói)”. (CERQUEIRA, 

2000, p.2) 

Na cultura grega, quem produz o vaso é o oleiro que socialmente é  

um artesão, ou seja, o olhar do mesmo é posto em sua arte assim como 

suas convicções, os ciclos ao qual circulava descortinando de uma maneira 

única  a  cultura do seu povo. Ainda de acordo com Cerqueira, 

 
[a] iconografia, registrada nas pinturas que decoram os vasos 
gregos, é produzida por artesãos, população de origem humilde  e  
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simples,  distanciada da sofisticação dos debates filosóficos, do 
refinamento das récitas poéticas e das observações científicas. Esse 
caráter social leva pressupor que a tradição gráfica revele um 
imaginário popular. (CERQUEIRA, 2000, p.2) 

 

Deste modo, as cenas pintadas nos vasos possuem temáticas 

variadas tendo representação de banquetes, guerras, casamento como 

também do universo privado cenas dentro do oîkos tendo a mulher como 

o foco da representação. A circulação que os vasos tinham devido a suas 

utilidades permitiam que uma grande parcela da população tivesse um 

contato aquele objeto, assim a mensagem passada pelo vaso através 

das pinturas chegava a todos. Segundo Haiganuch Sarian “a imagística 

nos vasos gregos é mais linguagem do que arte, a sua função semântica 

predomina sobre sua função estética” (SARIAN, 1999, p.164-165). 

Como indica a autora: 

 
O vaso é por excelência um utensílio comum na vida diária, 

doméstica ou religiosa, e sendo acessível às pessoas de condição 

média passa a desempenhar um papel fixação e de projeção dos 

temas tratados(...) (SARIAN, 1999, p.165) 

 

Concordamos com Dayanne Dockhorn Seger na compreensão de 

que, 

 
[n]o caso da sociedade grega antiga, as imagens impõem modelos de 

conduta, transmitem expectativas e aspirações. Na seleção realizada 

pelos artistas, revela-se a ideologia presente na sociedade na qual 

eles estavam inseridos. (SEGER, 2015, p.30) 

 
Como já destacamos, o corpus documental analisado integra o acervo  

de vasos do período clássico ateniense do Museu Metropolitan. Em virtude 

das especificidades de nossa problemática de pesquisa, escolhemos os 

vasos com a temática do casamento, tanto por ser bastante recorrente 

nos vasos, quanto  por revelar dados cotidianos importantes para a 

compreensão da temática. Para  as nossas análises, selecionamos dois 

vasos datados no século IV a.C. indicados a seguir: 
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Legenda: vaso em terracota do tipo lebes gamikos (frasco com tampa, 
pé, e punhos associados com casamentos) 
Localização: Museu Metropolitan  
Cronologia: Clássico Tardio Datação: 340-320 a.C. 
Suporte: Vaso em terracota com figuras vermelhas  
Classificação no acervo do Museu: Vasos atenienses  
Nº do catálogo: 17.46.2 

 
Análise: 

A cena descrita apresenta elementos que contribuem para sua 

análise, como a presença de mobília indica que é uma representação do 

interior, apresenta da esquerda para direita um ser divino de sexo 

masculino como se estivesse segurando uma grinalda apresentando uma 

ação ao fazer o gesto de colocar na cabeça da mulher. 

Seguindo a descrição uma mulher sentada no qual as suas 

vestimentas, a forma como o cabelo estar amarrado com fitas, a 

presença de colar e pulseiras em seus braços e com um espelho na mão 

estes símbolos indicam que está mulher é uma bem-nascida como 

também o status social do seu futuro marido. 

A mulher em pé também de acessórios, segura em sua mão direita 

um  espelho no qual aparenta estar auxiliando no penteado, no plano 

superior tem um anjinho e pombo que representa coroação daquele 

momento que seria a preparação para o casamento. 

É interessante percebermos que os símbolos utilizados na cena 

Ficha 1 
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constituem uma imagem de delicadeza, um momento sagrado com a 

presença das divindades como também um espetáculo mágico que seria 

este momento. 

 
 

 

 

 
 

Legenda: vaso em Terracota do tipo lebes gamikos (tigela redonda com 
alças e suporte usado em casamentos) 
Localização: Museu Metropolitan 
Cronologia: Clássico 
Datação: c.a 430-420 B.C 
Suporte: Vaso em terracota com figuras vermelhas  
Classificação no acervo do museu: Vasos atenienses 
Nº do catálogo: 07.286.35 a,b 
 

Análise: 

 
No vaso acima os símbolos revelam que sua pintura revela o 

interior, a primeira mulher da esquerda para direita segura um imenso 

vaso que indica havia alguma coisa dentro para a preparação de um 

momento, a segunda mulher da cena estar sentada em um assento com 

os pés apoiados, a terceira mulher em pé carrega em suas mãos como 

se estivesse com uma caixa de joias, a quarta na mão direita carrega 

utensílios e na mão esquerda carrega uma caixa como se fosse de joias. 

Ficha 2 
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Todas elas estão descalças, não possuem joias o que indica uma 

preparação para o banho. 

Na cena acima ficha 2 o vaso tem representado uma mulher com 

um vaso enrolada com um tecido de cor clara enfrenta a outra mulher 

segurando um pano. Os vasos nas cenas são símbolos que indicam cenas 

de casamentos pelo fato do banho nupcial assim a imagem revela a 

preparação as mulheres carregam utensílios para ser colocados após o 

banho. 

Estes vasos possibilitam a identificação de simbologias do universo 

ateniense que estavam sendo representados em um objeto de uso 

cotidiano e em festivais com o intuito de reafirmar a sua cultura 

demonstrando o papel feminino de se casar refletindo para a sociedade 

de maneira bela e moral. Dialogando com Seger, compreendemos que 

cerâmica figurada teve um importante papel como mídia de difusão 

cultural, circulando por todos os campos da dinâmica social grega, pois, 

além de ter sido produzida em larga escala, possuía caráter funcional e 

decorativo. Com funções específicas dentro do cenário cotidiano e ritual 

da sociedade, alcançava grande número de pessoas em lugares 

diferenciados. (SEGER, 2015, p. 30) 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O feminino na Antiguidade e na historiografia enfrentou diversos 

processos de avanços e recuos, entre silêncio e fala, as mulheres 

conquistaram seu espaço e assim mostraram como se constituía seu 

universo feminino. Tendo em vista o valor da cultura material para estes 

desenvolvimentos os vasos têm potencialidade de mostrar como se 

constituíam as ações femininas. 

Sabendo que as mulheres eram fundamentais na sociedade 

ateniense,  dadas ao casamento passavam para a tutela do seu marido e 

passava assim a ter funções fundamentais para exercer. Os vasos 

analisados  na  pesquisa  revelam  a  essência que era o casamento se 

instituindo como um ritual essencial para o reforço desse modelo ideal, 
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sendo necessário observar desde a parentela da mulher até seus 

comportamentos para assim ser uma boa esposa. 

Entre os séculos IV e V a.C. em Atenas, a Democracia, enquanto 

sistema político, dava seus primeiros indícios com o desenvolvimento da 

legislação, cenário político que passou por uma trajetória que nos faz voltar 

ao século IV para compreendermos de forma completa. 

Na polis Atenas nem sempre o governo se configurou de forma 

democrática, antes de Sólon como espaço de decisão, as decisões estavam 

nas mãos de poucos. Vejamos “É verdade que podemos aceitar, assim como 

o autor, que os cargos, os archai, eram os “melhores” e aos “mais ricos”, 

isto é, aos membros das velhas famílias aristocráticas.” (MOSSE, 2018, p. 

30) 

Democracia em Atenas no V século a.C. é marcada pela assembleia 

ao qual possibilitava a participação dos cidadãos. De acordo com Chester 

G. Starr “Não há dúvida, porém, de que a Assembleia agora considerava 

seus atos dignos de serem publicados de forma permanente em estelas” 

(STARR, 2005, p.33). A assembleia  era local onde existia toda a ação da 

vida política, sendo centro das decisões e da organização constitucional 

dirigia a polis como também realizava a justiça. Vejamos a definição das 

funções da Assembleia por Chester G. Starr: 

 
Dentre as principais áreas de atividade da assembleia estavam o 

culto, as finanças, as eleições, a preparação militar e naval, a 

política exterior e a justiça (embora de um modo geral apenas em 

casos políticos). O veículo pelo qual se chegava às decisões era 

normalmente a aprovação de uma legislação, que não deve ser 

considerada em si mesma, mas sim em cada esfera de ação. 

(STARR, 2015, p. 65) 

 

A participação nas assembleias configurava o seu status 

enquanto pessoa pública, digna de tomar decisões, ou seja, tem 

capacidade como também a posição de cidadão. Portanto quem tinha o 

direito de votar e expressar sua opinião era o sexo masculino, que 

fossem cidadãos, a idade para nova fase era 18. Sobre isso, Star sinaliza 

que, 
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Chegando à idade adequada, os filhos  eram  apresentados  pelos  

pais  a  seus pares de dêmos: deviam prestar dois juramentos- de 

que o filho tinha 18 anos e de que era realmente um cidadão, ou 

seja, o fruto de um  casamento legal ou que tivesse sido adotado 

oficialmente para portar o nome da família. (STARR, 2015, p.53) 

 
Todavia, as mulheres não podiam votar e não podiam entrar em 

tribunal a não ser pelo discurso de um homem (STARR,2015, p.55). De 

acordo com os documentos textuais, as mulheres sempre estavam na 

tutela de um homem de início seu pai, seu marido e no caso de ficar viúva 

ela continuava sem a liberdade de falar por si pois a representação teria 

que ser pelo sexo masculino. Como indica Marta Mega de Andrade, 

 
A cidadania ateniense do século V a.C. exclui a mulher. Em atos 

jurídicos, por exemplo, a  mulher deve ser representada  por seu 

kyrios, responsável  ou mais precisamente “senhor”, assim como 

metecos  e  escravos  necessitam de um intermediário cidadão para 

interpelar a cidade. (ANDRADE, 2001, p.29) 

 
A sociedade Ateniense era composta por cidadãos e não cidadãos, 

escravos, camponeses e grandes proprietários, os homens estavam 

relacionados ao público e  as decisões. As mulheres na eram fundamentais 

para o casamento pois seus frutos seria os filhos, não existia uma 

cidadania oficial, ou seja, uma participação clara nas decisões. Vejamos “A 

mulher é um mal necessário, pois o homem não pode procriar sozinho, pelo 

menos no mundo dos homens. Sua principal função consiste, pois, em dar 

filhos a seu esposo e cuidar da casa” (MOSSÉ, 2018, p.141) 

Concluirmos, pois, que o casamento ateniense formado pelo homem 

e pela mulher tinha uma função suprema que seria gerar herdeiros legítimos 

os mais desejados seriam do sexo masculino para assumir os negócios da 

família, o prazer acontecia fora do casamento, as mulheres teriam que 

exercer suas atividades essenciais e assim a sociedade ia desenvolvendo as 

relações sócias entre o privado     e o público, ressaltando as exceções 

quando dentro do casamento havia uma interação entre o casal. (LESSA, 

2001, p. 61-62) 
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FONTES 
As fontes utilizadas na pesquisa foram os vasos decorados do século 
IV de Atenas do acervo do Museu Metropolitan localizado em Nova Iorque 
com a temática de casamento. Os vasos utilizados foram essenciais na 
análise das construções sociais e dos discursos com afirmações da 
preparação do casamento como primordial na sociedade ateniense. 
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PELA ARTE DE ESCREVER: LITERATURA ROMANA, 

TITO LÍVIO E AS POLÍTICAS IMPERIAIS 

DE OTÁVIO AUGUSTO (27 a.C. – 14 d.C.) 
 

Pedro Gabriel dos Santos Silva 
gabrielpedrodss@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Aos fins dos séculos II e I a.C., presenciaremos, sucessivamente, na 

Península Itálica e em algumas das áreas anexadas aos domínios romanos, a 

eclosão de Guerras Civis, aliadas a lutas por acúmulo de poder pessoal entre as 

camadas dominantes da sociedade388 – mensurando um embate político no centro 

da República, ou seja, Roma. Subsequentemente, em detrimento da aglutinação de 

todos esses fatores, anexados a expansão territorial ainda em construção, houve 

uma agonia causada ao sistema republicano e a deturpação dos valores tradicionais 

– ao que a literatura clássica aponta como consequências dos vícios e paixões dos 

homens no poder. Para tanto, proporcionando a instauração de um governo 

imperial, seguindo-se pelo desenvolvimento intensificado da vida intelectual, das 

artes e das letras como reafirmação da reestruturação do Império Romano e 

reconstrução de sua identidade romana389 notoriamente relegado à figura de Otávio 

Augusto e seu Principado (27 a.C. – 14 d.C.). (CARDOSO, 2013, Considerações 

Preliminares – XII). 

A partir desse pressuposto, o presente trabalho terá ênfase nas relações 

intrínsecas entre as políticas governamentais de Otávio Augusto, juntamente a 

renovação cultural identitária trazida pelos literatos dos círculos de poder imperial. 

Nessa perspectiva, é possível avaliar a tradição de escrita390 de valorização 

mitológica de personagens lendários enobrecedores dos primeiros séculos da 

                                                           
388 Pensando a questão citada, Norma Musco Mendes (1998) apresenta estudos adentrando a 
questão republicana do século I a.C, sobre o triunvirato Sila, Pompeu e Júlio César ao que tange a 
luta por centralização do poder político e domínio militar da sociedade romana. 
389 O termo é usado a partir de problematizações, porém, em suma, representaria aos moldes do 
governo augustano (27 a.C. – 14 d.C.), a necessidade de reafirmação da reestruturação feita pelo 
imperador. Não somente relegada ao âmbito militar e bélico; mas o desenvolvimento de um cultura 
e escrita representante do louvor destinado a expansão imperial e a conexão da Roma das origens 
com a Roma augustana. Abraçando todo o movimento de retomada da glória do povo romano no 
principado e sua luta pela recuperação dos veios-republicanos no Império. 
390 Retomando a tradição das epopeias clássicas da literatura romana, juntamente ao nacionalismo 
apoiado na honra militar, na rigidez moral e nos costumes religiosos. (BAYET, 1996, p. 44.). 
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história romana, e a dramaticidade presente na narrativa dos fatos da fundação de 

Roma presentes no Livro I da “História de Roma” (Ab Urb Condita Libri) de Tito 

Lívio. Ademais, unir a crítica literária-histórica destinada a composição das obras, 

em conjunto com o contexto da realidade vivida pelo escritor dentro dos círculos 

de poder imperial; sendo assim, tornar viável uma nova leitura sobre a identidade 

no mundo romano – dentre tantas possíveis – a partir da produção historiográfica 

latina.  

Nesse sentido, a presente pesquisa tem com proposta analisar, na narrativa 

liviana, o discurso mítico do surgimento de Roma, do sobressalente período 

monárquico391 e o início da República, torna-se um reflexo da autonomia construtiva 

dos acontecimentos – inserindo-o também em uma tradição literária – e 

transparência das crenças do autor sobre os valores inerentes ao “ser romano”. 

Nos dedicaremos a análise da relação de Lívio com o círculo imperial do princeps e 

as singularidades que cerceiam a reconstrução do passado com bases 

circunscritas em uma série de fatores que definem uma base regular de regras 

narrativas através retorno ao classicismo literário, da escrita apegadas ao passado 

agregado as novas condições políticas e sociais do novo regime político. 

 

ELOQUÊNCIA, LITERATURA E POLÍTICA 

 

Partindo da prerrogativa em que encara-se a História e a Literatura, em 

Roma, como formas de saber e de expressão de uma mentalidade coletiva 

amalgamadas, é possível tecer uma crítica teórica no que tange a composição dos 

topos narrativos dos autores clássicos a partir do I século a.C.. A lógica dessa 

construção discursiva seria viabilizada através do interesse majoritário pela busca 

das melhores palavras, da combinação de termos concisos, e o mais preciso 

encadeamento de argumentos; entendendo as formas de produção do discurso em 

si (sejam este em prosa, historiográfico) como marcados pela fértil presença de 

uma educação sedimentada na Retórica. Toda a beleza presente na produção 

literária é encarregada de trazer em si a lógica da persuasão.  

                                                           
391391 fatídico na construção dramática e psicológica dos primeiros reis estruturadores do Estado 
romano e da moral civil 
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Cerceando o desenvolvimento da História da Literatura romana, o gênero 

histórico teria que concordar com todas as exigências da arte de escrever; 

buscando o agrado e o prazer tanto na forma como em conteúdo. Não obstante, 

partir-se-ia de casos singulares que englobassem o total, na forma de criar um 

modelo exemplar392. Argumento que me apego para tratar a escrita de Titus Livius, 

este que dentro da criação de sua história particular do Império Romano, busca 

legitimar a criação de padrões do ser e viver. Na escrita liviana é notória a presente 

de arquétipos morais de um cidadão; exemplos de governadores leais a pátria e ao 

povo; por fim, cria-se então o exemplum do modelo de Imperium, este altamente 

bem estruturado, militar e hierarquizado, cumprindo o papel destinado à Roma pela 

ordem divina de construção de uma extensão do poder e governo mundializado. Ab 

Urbe Condita Libri, para além de ser uma obra literária, também é um palco de 

expressão de poder. 

A Roma de Lívio seguia um processo análogo ao dos seres vivos, possuindo, 

assim como os homens, uma cronologia de surgimento, ascensão e queda; os 

personagens da narrativa de sua obra contêm uma definição ética e moral 

característica dos valores classificadores da identidade romana reformulada no 

período de regência de Augustus. As passagens dramáticas de sua obra nos ajudam 

a interpretar os acontecimentos elaborados a partir de formulações técnicas com 

embasamento no uso da retórica, não obstante, toda a conjuntura lexical de 

construção do texto viabiliza comportamentos que transpareciam os modelos de 

construção dos personagens como paradigmas; idealizando a retomada às origens 

pelo Principado – não obstante, o veio-republicano –, tendo em vista a presença de 

políticas imperiais para revitalização da Roma arcaica na Roma imperial. 

Constituindo uma narrativa ora realizada de forma direta, e por vezes, indireta. 

(FONTÁN, 2007, p. 308). 

Ana Teresa Gonçalves (2014, p. 5), ao enunciar em sua dissertação os 

aspectos contidos na narrativa literária da Antiguidade, apresenta que o autor 

                                                           
392 Apresentando na história a construção firme de conceitos ideológicos (significação de Roma 
enquanto pátria e império), literários (relatos com destreza e bem estruturados), e linguísticos 
(prosa com heranças da retórica ciceroniana e iniciadora do latim clássico). (FONTÁN, 2009). 
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clássico seria responsável pelo discurso proferido393, criando assim um círculo de 

interação intelectual. Utilizando de produções de autores prévios a ele como forma 

de “demonstração de conhecimento, de respeito à tradição, uma homenagem ao 

passado de onde vinham os melhores cânones a serem seguidos e uma recuperação 

mnemônica, pois a principal arma da memória seria a repetição constante.” 

(GONÇALVES, 2014, p. 5). Por vezes a maior preocupação do historiador antigo 

seria para com o tipo narrativa escolhida e com o objeto a ser descrito394, a 

contínua renovação de produções literárias em louvor do passado glorioso e do 

futuro marcado pela esperança transparecia o apego aos valores romanos; a 

hegemonia de Roma deveria ser também através da cultura, e os escritores latinos 

transpareciam esse desejo em suas obras. A produção literária, em sua máxima 

eficiência, proporcionaria a eternização da tradição oral. 

O presente artigo entende as representações literárias conectadas ao 

imaginário coletivo de um povo395, e este como sendo determinado por um recorte 

espaço-temporal específico. O bojo da discussão presente no estudo das 

mentalidades humanas percebe as representações presentes dentro de uma 

sociedade como caracterizadoras – ou expressivas – da realidade de seus 

produtores; ampliando a noção de imaginário e memória como conceitos 

interligados, definidores das autopercepções que os homens apresentam – e 

produzem – sobre si como construtoras de sua identidade. Portanto, a 

interpretação de Lívio condizia com sua percepção da realidade; a descrença nos 

tempos de crises republicanas deu espaço para a fé na renovação política 

augustana. Sua (re)construção da história romana transparecia suas crenças e os 

                                                           
393 A ele seria determinada a tarefa de criar uma obra plausível às necessidades do seu tempo e da 
sua conjuntura política, em anexo ao seu espaço de poder ocupado, uma obra literária visa a criação 
de uma narrativa épica. Recheada de uma filosofia moral e ética. 
394  Cabendo ao autor a escolha das melhores referências que gerassem às emoções que queria 
causar ao público, elegendo as imagens mais importantes na construção narrativa a partir de 
recortes em detrimento de seus interesses pessoais, assim como do papel a ser exercido pela obra 
produzida. 
395 Previamente a definição conceitual do objeto de estudo, o discurso proferido na fonte literária 
utilizada procura legitimar um viés da elite romana do I século a.C. como hegemônica e que 
englobasse a totalidade de cidadãos que compunham o império. A partir de ressalvas, entendamos 
que ao trabalhar com a literatura como fonte histórica, utilizamos de discursos da elite letrada que 
tinham interesses muito bem recortados na produção dessas obras. Ademais, apesar da literatura 
ser uma tipologia documental ainda vista à margem da oficialidade dos registros políticos, o 
conteúdo da obra em si foi cunhado para que viabilizasse – através da figura do imperator – uma 
hegemonia cultural que abarcava apenas um recorte senatorial/imperial. 
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sentidos a ela outorgados na narrativa histórica. Também condizendo com a fuga 

dos “tempos sombrios” enfrentados pelo Império, no que, pelas palavras do autor 

(fruto de sua interpretação pessoal), significava a “perda dos valores cívicos e 

destruição da moral”, seguindo-se pelo retorno aos tempos de “glória do passado” 

e as fundações mitológicas de Roma; não obstante, o próprio Tito Lívio afirma 

veemente que: 

 

“Seja como for, será de interesse eu mesmo, segundo os meus próprios 
recursos, examinar a memória dos grandes feitos do povo mais poderoso do 
mundo. (...) há muito tempo o próprio poder desse povo superior vem se 
aniquilando. Eu, (...) hei de me afastar do exame dos males que nossa 
geração presencia há tantos anos; enquanto, com certeza, durante esse 
longo tempo, em meu pensamento recupero totalmente aquele passado, livre 
de toda preocupação (...)” (Ab Urb Condicta, L. I, - Praefactio – Tradução de 
Mônica Costa Vitorino). 

 

O fragmento esboça a forte presença do viés nacionalista396 que o historiador 

latino quer transparecer na sua obra. Concomitantemente, condiz com a 

inegabilidade do ponto de contato entre o historiador latino e o imperador, 

representando a adesão liviana à política restauradora do princeps, que para além 

da construção de um elo entre a nova Roma, com base nos valores republicanos, 

também teria uma sedimentação intrínseca na continuidade entre a Roma das 

origens e a Roma de Augusto. Então, graças a reforma do princeps, o império 

poderia reencontrar sua antiga pureza. (VITORINO, 2008, p. 08).  

Por conseguinte, não há viabilidade em falar de construções narrativas 

escritas sem perceber a verossimilhança destas com a prática e formação social 

fundamentada na Oratória. Em Roma – a partir de heranças da cultura helênica –, 

percebemos a formação social das elites pelo exercício das práticas orais397, 

relegando a literatura o caráter jurídico e religioso como forma de registros 

administrativos. A expansão da palavra escrita a partir do século III a.C., 

carregando em si uma conotação cultural de eloquência, serviu de palco para a 

                                                           
 
397 Bickel (2009), trabalhará o conceito da oralidade dentro da vida romana como administradora 
dos discursos jurídicos diante os tribunais, presentes também nos pronunciamentos políticos nos 
fóruns de governo. O discurso apresenta o caráter conciso, moral e religioso; carregando em si 
toda a arte do convencimento de acordo com os valores da sociedade romana. Em suma, tratamos 
de falar de uma elite senatorial comunicando-se entre si com base no suprassumo da utilização da 
retórica. 
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aglutinação de uma pluralidade de modalidades de gêneros literários que 

estabelecem a diversidade da literatura romana, diferenciadas através da forma e 

organização estrutural398. 

Ernest Bickel (2009, p. 551) utiliza do conceito de complementariedade ao 

enunciar seu embasamento teórico no tangente à relação entre oratória e escrita, 

ou seja, as ênfases de suas assertivas giram entorno das limitações naturais da 

oralidade, pensando a finalidade artística e educativa da literatura. Todavia, dentre 

uma época clássica em que a educação culminava no estudo da fala e não dos 

textos, a utilização da escrita viabilizava o estabelecimento fixo dos costumes, sem 

a fluidez e mutação presente nas transformações da fala. 

A formação do orador, entre gregos e romanos, tem como predominância o 

uso pedagógico da retórica; isso perpassa ensinamentos de Aristóteles, em que 

os argumentos utilizados para a organização conceitual de um bom discurso devem 

estar em concordância com as paixões humanas, sendo assim, o autor deve fazer 

o uso adequado dos termos certos para causar determinados sentimentos/reações 

ao público ouvinte. Os relatos platônicos e aristotélicos dão importância a 

rememoração no exercício da oralidade, os atos do dito têm como priorização a 

inserção daquilo que é proferido no discurso na memória399, a manifestação gráfica 

tem como recurso o apelo à palavra ouvida para sua eternização nos escritos 

literários. Encarando assim que, no passado, a arte gráfica seria 

metodologicamente aplicada para recordação dos fatos, a tradição oral é vista 

como efêmera, altamente modificável com o tempo, o apego à ancestralidade e aos 

valores morais, dentro da perspectiva romana, pode ter facilitado a adoção da 

escrita pela elite. (GONÇALVES, 2014, p. 7). 

Apesar do intercâmbio entre a oralidade e a escrita, os dois conceitos 

apresentam vicissitudes que os caracterizam como produtos independentes, mas 

                                                           
398 Contudo, o surgimento de uma literatura latina, em Roma, de acordo com a Zélia de Almeida 
Cardoso (2013), apresentou sua evolução a partir de fases. Porém, o marco inicial, proposto pela 
autora, é colocado nas proximidades de 240 a.C., através da tradução de Odisseia (originalmente 
escrita em grego), feita por Lívio Andrônico398. Anterior a esse fato, “A literatura se achava ainda 
em fase embrionária, restringindo-se quase exclusivamente às manifestações orais”. (CARDOSO, 
2013, p. 11).  
399 Ana Teresa Gonçalves ainda realça que: “A memória usada e construída é campo do imaginário, 
no sentido do eidolon, do duplo, da imagem formada na mente e rememorada na hora da escrita” 
(GONÇALVES, 2014, p. 7). 
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que possuem laços que os aproximam a partir das manifestações retóricas que 

visam o convencimento do ouvinte/leitor. Atribui-se o caráter didático à literatura, 

esta vista organicamente estruturada através da organização das palavras para 

exposição escrita antes de serem destinadas à exposição pública, e do mesmo 

modo a oratória só pode manifestar seu caráter elucidativo e lúdico no momento 

da improvisação diante da fala à um determinado público. Gerando impasses na 

organização da metalinguagem das duas práticas: (1) a obra escrita perde sua 

finalidade de exposição ao ser recitada como discurso; e (2) na mesma pegada 

dramática, os discursos demasiadamente longos tornam-se cansativos. Desta 

feita, a oratória é marcada pela exposição breve, concisa e falada; enquanto na 

literatura cabem discursos longos, escritos e elaborados para a rememoração dos 

fatos. (BICKEL, 2009, p. 521). 

Desta feita, muito tem-se debatido, através de estudos linguísticos 

aglutinados as posições historiográficas em detrimento da reflexão no entorno das 

práxis da Retórica400, esta vista às vezes como marginal à linguagem, em contraste 

com os campos da lógica e ciência, que a caracterizam pormenores como expressão 

estrutural da mente humana. Dominick LaCapra (2013) definirá essa modalidade 

artística a partir da aglutinação de conceitos personalizados, ou seja, “à relação 

entre inventio (ideias e argumentos), dispositio (composição), e elocutio (escolha e 

arranjo das palavras).” (LACAPRA, 2013, p. 98). Manifestando-se também na 

elaboração teórica de figuras, usos literários ou poéticos da linguagem401. 

Por fim, a tentativa de abordagem de todos os fatores supracitados no 

decorrer da dissertação foi exatamente trazer uma síntese geral sobre as 

liminaridades que envolvem o universo greco-romano através da formação 

intelectual da elite. Tanto a formação do orador grego, quanto dos escritores 

latinos, tem um embasamento pedagógico fundamentado na arte do 

                                                           
400 As reinterpretações da retórica têm levado em conta a luz das mais antigas significações do 
termo até as definições mais atualizadas de acordo com as denominações da linguística utilizada e 
do discurso elaborado. 
401 O estudo referente a literatura também é discutido pelo autor em como os documentos textuais 
podem nos ser úteis para a reconstrução conclusiva da realidade, ou se é possível fazê-la.  Porém, 
a leitura crítica dos textos “antigos” deve ser feita de tal maneira que elucide a percepção da 
“antiga” realidade como sua atuação no presente. Os clássicos sempre estão em diálogo com os 
contemporâneos, a atividade que nos cabe é fornecer bases teóricas plausíveis para facilitar essa 
conexão. (LACAPRA, 2013). 
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convencimento; a oralidade e a fala usadas para transmitir uma mensagem retórica 

visando o convencimento de um público específico. Não podemos abordar 

necessariamente, no caso da Roma augustana, uma circularidade massificada 

dessas formas de discurso; seus usos políticos estariam reclusos à uma parcela 

aristocrática que teria acesso aos círculos de poder imperial – o poder sobre os 

textos e do uso desses textos402. 

 

ESCRITA E PODER NA CONSTRUÇÃO DO IMPÉRIO ROMANO 

 

Dentre as manifestações propriamente gráficas, ao que tange a realidade 

romana imperial, é possível analisar a constituição e estabelecimento de diversos 

gêneros literários que formam a unidade da manifestação cultural da escrita a 

serviço do poder político da elite aristocrática do Imperium. A literatura jurídica, 

filosófica, historiográfica, religiosa, poética, dentre diversas outras tipologias de 

fontes literárias, estão em conexão e formam a junção de modelos de escrita que 

se conectam pela forma baseada na retórica403; esta que na época imperial 

fundamentou a totalidade da criação literária404. 

Desta feita, ao adentrar nos aspectos relacionados à formação, obras e 

atuação sociopolítica de Tito Lívio, sabe-se muito pouco em relação a vida do 

historiador latino. Os aspectos biográficos do autor informam que ele nasceu no 

ano de 59 a.C. em Pádua, e durante sua juventude recebeu uma educação 

condizente ao seu nível social, ou seja, seu curriculum escolar foi aquele seguido 

por meninos e jovens de famílias mais abastadas, aprendendo a escrever e falar 

corretamente grego e latino. Lívio eventualmente se mudou para Roma, não 

participando da vida pública, mas mantendo posição de prestígio no principado de 

                                                           
402 Ampliando a conexão discursiva da supervalorização de uma cultura escrita Estudos sobre os 
usos atribuídos a escrita, e sua supervalorização na Antiguidade Clássica, pela historiografia 
contemporânea ocidental são feitos por Allan K. Bowman & Greg Woolf (1998). 
403 Em referência a pesquisa histórico-literária acerca de aspectos intrínsecos a Antiguidade 
Clássica, a partir do conhecimento dos textos de autores antigos é possível estabelecer técnicas 
e estilos em comum de uma elite letrada, sendo assim, é viável entender a fundo a natureza da 
abordagem e as peculiaridades da análise de cada um dos escritores clássicos; e perceber a 
autoridade no assunto em questão, assim como os respectivos locaais de fala (a serviço de quem, 
para quem fala, quem representa e quais seus interesses particulares intrínsecos a sua escrita). 
(BICKEL, 2009, p. 521). 
404 Principalmente em relação aos aspectos das narrativas amalgamados ao imaginário coletivo e 
obras artístico-literárias repletas de vestígios sobre o passado. (CAMPOS, 2012, p. 109 – 110). 



630 
 

 
 

Augusto ao integrar-se ao grupo de intelectuais da elite romana.  No que tange de 

sua produção405 literária, entre 27 e 25 a.C., Tito Lívio concentrou-se por interior 

em sua obra mais famosa, a Ab Urbe Condita Libri, até sua morte em 17 a.C. em 

sua cidade natal. (VITORINO, 2008, p. 7 - 8). A exemplo de Júlio César e Salústio, 

Titus Livius também se tornou conhecido como um dos principais representantes 

do gênero histórico, em Roma. 

Em suma, a compilação de obras que compõem a “História de Roma” (ao todo 

são 142 livros, e apenas 35 peças chegaram aos nossos dias [de resto inclui-se 

fragmentos]), relatam toda a extensão da história glória do povo romano através 

da valorização da moral, civilidade e tradicionalismo dos costumes; indo do 

surgimento da cidade, ascensão e prosperidade do povo, até os tempos 

contemporâneos ao autor. Em relação a estilística do Livro I, é possível perceber 

que este apresenta as fundamentações mais ricas no que tange ao conteúdo 

propriamente literário-artístico. A narrativa inicia com a fuga de Eneias de Tróia e 

sua chegada ao Lácio, findando na queda do último rei e instauração da República.  

Pelas palavras de Zélia de Almeida Cardoso (2013, p. 140-1), o historiador 

do tempo de Augusto apresenta grande apego a valorização e recuperação dos 

antigos valores e costumes; no que tange sua escrita e estilo narrativo-linguístico, 

Lívio encara a história de forma didascálica e pedagógica, ensinando no presente a 

partir da valorização do passado-raiz. O autor é dotado de grande sensibilidade na 

construção fatos406, apresentando discernimento imaginativo e talento literário. 

Cardoso, subsequentemente, aponta que ele “(...) deu cunho literário a sua obra, 

sem deixar de lado o aspecto pragmático da mesma. A dramaticidade dá vida aos 

fatos vividos por figuras históricas (...) com grande cuidado” (CARDOSO, 2013, p. 

141). 

O apego a moral cívica e engrandecimento de figuras heroicas na história 

romana por Tito Lívio é comprovado pela construção psicológica de seus 

personagens, delineando a atitude mental com que os indivíduos e as comunidades 

                                                           
405 Também há conhecimento sobre o interesse do autor relacionado a produção de obras com teor 
filosófico, menos conhecidas que sua História de Roma. 
406 Nos livros Ab urbe condita, o autor latino retoma a rigor metodológico de escrita histórica ano 
a ano, fato característico da fase embrionária da historiografia romana. A obra contempla, em seus 
traços históricos, a concepção de história adotada por Cícero. No mais, é amplamente estruturada 
pelas crenças e na formação de retórica do autor, principalmente nos traços construtivos das 
paixões e virtudes dos personagens que constroem a narrativa. (VITORINO, 2008, p. 10 – 11). 
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confrontam suas próprias obrigações e os seus triunfos. O autor aborda mais as 

virtudes, paixões e vícios dos homens envolvidos na política do que das próprias 

instituições políticas407. O historiador, acima de tudo, é também um cidadão 

(ressalta-se que de elite), então há demasiada preocupação dele em realçar a 

dignitas de seu povo, acentuando o tradicionalismo de seus antecessores que este 

repete e renova em sua escrita, dando-lhe sustentação. A composição dos 

episódios tende a se alicerçar ao redor de um centro (Roma) e todos os 

acontecimentos subsequentes se desenvolvem em função dele. 

A filiação da história liviana a uma longa tradição de escrita cunhada por 

valores culturais e retóricos torna perceptível as características fundamentais da 

narrativa: o pathos e a dramaticidade; produzindo os episódios sobejando o ritmo 

dos anais, atribuindo a literatura uma dimensão cultural e retórica. Fomentando o 

discurso de suas obras com seu talento oratório, para tanto, constituindo o seu 

talento e fama como historiador. Os escritos dos literatos inseridos historiografia 

na época augustana constituem estampas vivas da cultura e da sociedade de seu 

tempo, entendidas através de contextos específicos. (FONTÁN, 2007, p. 303). 

Tito Lívio pôde atribuir ao seu estilo uma enorme maleabilidade e sortimento 

ao construir indivíduos que carregam em si os valores inerentes à romanidade; 

principalmente ao que tange o governo de Rômulo408. Para tanto que, em seus 

escritos, Lívio sentencia que sob o mandato de Rômulo “O Estado Romano já era 

tão forte que poderia se equiparar, em força, a qualquer uma das cidades vizinhas 

(...)” (Ab Urb Condicta, L. I, - IX – Tradução de Mônica Costa Vitorino). No entanto, 

até na morte primeiro governador romano sua figura é divinizada, sensibilizando a 

crença de que seus valores representam o valor mais amalgamo ao que Lívio 

considerava a pureza do ser romano. A passagem do sumiço de Rômulo em meio 

uma densa tempestade é extremamente dramática. O fervor e desespero de seus 

súditos pela perda do rei é amplamente explorada pelo historiador, e para tanto, o 

valor literário do primeiro livro é muito rico e inestimável. Em suma, Lívio apresenta 

que: 

                                                           
407 VITORINO, 2008, p. 14. 
408 Dentro da própria historiografia há revisões sobre a própria existência do divino Rômulo, não 
obstante, não se pode negar o papel fundamental desse personagem nas fundamentações míticas 
que sustentaram o ideal grandioso do povo romano. Ver também: LEÃO; DELFIM, 2015, p. 27. 
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“No início, poucos, depois todos, começaram a saudar Rômulo como um deus 
nascido de um deus, rei e pai da cidade de Roma; imploravam-lhe a paz com 
súplicas para que ele protegesse com benevolência a sua progênie.” (Ab Urb 
Condicta, L. I, - XVI – Tradução de Mônica Costa Vitorino). 

 

Até o fim da era monárquica, “(....) cada um dos reis” – escreveu Júlio César 

Vitorino – “é caracterizado por um interesse em especial: Numa por sua 

religiosidade; Anco por sua organização da guerra; Tulo, por sua ferocitas e 

Tarquinio Soberbo, por sua superbia” (VITORINO, 2008, p. 26). A grandeza de Roma 

e de seu povo é refletida pelo exemplo de seus governantes, até ao exemplo da 

ascensão de Tarquínio Soberbo ao poder, é possível trazer a mensagem aos 

contemporâneos de Tito Lívio que vivenciam a supervia de seus governantes, não 

obstante, é possível encontrar paradigmas constantes, por vezes os traços 

intrínsecos à cidadania romana, ou, por governos tirânicos, o exemplo do não ser – 

marcado pelas paixões e vícios humanos. 

Além disso, é inexorável o fato de que houve uma relação entre Tito Lívio e 

Otávio Augusto, contudo, entre suposições e poucas certezas é difícil estabelecer 

parâmetros de interações precisos. O que se sabe é constantemente reformulado 

pelas revisões e reorganizações dos acontecimentos de acordo com o avanço da 

pesquisa histórica; a linha entre comparações das cosmovisões do historiador e 

imperador sobre os fatores que cunharam a identidade romana é muito tênue, 

porém, é amplamente rica de possibilidades. Em suma, é inalienável que ambos os 

agentes históricos constroem narrativas histórico-literárias (no caso de Lívio), e 

políticas governamentais (em referência a Augusto) com base em valores 

intrínsecos ao elogio do cidadão romano e suas virtudes, cunhado pelo apreço e 

retomada aos ideais republicanos; conotando também a posição do historiador 

perante sua época, representando uma série de valores emblemáticos da 

identidade romana em verossimilhança as medidas do primeiro imperador409. 

(MARQUES, 2008, p. 39). Sendo assim, apesar de ser um produto da época de 

                                                           
409 Juliana Bastos Marques ainda aponta a amplitude das crenças de Lívio sobre seu povo ao afirmar 
que: “Tito Lívio, nos livros que chegaram até nós, narra - e louva - a história da formação de um 
povo, de contínuos momentos em que a atuação em prol da comunidade suplanta os mesquinhos 
interesses particulares, refletindo-se em última instância em uma força militar irresistível.” 
(MARQUES, 2015, p. 2). 



633 
 

 
 

Augusto, Tito Lívio, ao escrever suas obras, não apresenta sinais de bajulação na 

História Romana. (CARDOSO, 2008, p. 140). 

Então, em concordância as afirmações propostas por Paul Veyne (2009, p. 

8), no Império, não parou de ser pronunciada e valorizada a palavra “República”, e 

esse fato sedimentava os desdobramentos do que tange principalmente o viés 

ideológico construtivo do principado augustano. A simbologia presente na 

construção de uma trajetória de governo com base na missão de adotar e reavivar 

o modelo republicano em Roma reafirmava que o imperador servia a República, 

escapando de tiranias. O governador não reinava para sua própria glória, mas sim 

em glória dos romanos. Portanto, “suas conquistas e vitórias, celebradas nas 

moedas que cunhava, visavam única e exclusivamente ao benefício da gloria 

Romanorum, ou da gloria rei publicae” (VEYNE, 2009, p. 8). A República era 

imprescindível ao regime imperial, a ressignificação das organizações 

republicanas410 davam base e sustentabilidade ao Império. Não havendo uma clara 

demarcação411 entre a era republicana e imperial. 

Não obstante, é incerto afirmar a profundidade da adesão de Lívio as políticas 

(re)formuladoras de Augusto. Há, entretanto, um nítido pessimismo de Tito Lívio 

perante a conjuntura política412 de seu tempo de degeneração moral e ruína 

republicana. Em respeito de referências propagandísticas, torna-se ainda mais 

arriscado ponderar o Ab urbe condita libri em sentido de propaganda413 para o 

governo imperial, tendo em vista que o historiador menciona o princeps romano 

apenas em três ocasiões de todas as obras. A primeira menção é no livro I, 

passagem XIX; a segunda é compreendida pela alusão a reconstrução dos tempos 

                                                           
410 Veyne ainda menciona em sua dissertação que “(...) sem a ordem senatorial, sem os cônsules, 
os magistrados e promagistrados, o Império, destituído de sua coluna vertebral, ruiria.” (VEYNE, 
2009, p. 9). 
411 Através das considerações de Fábio Faversani (2013, p. 108), convém ser melhor conceituado 
através da concepção de uma “balcanização” do poder imperial e ressignificação das instituições 
republicanas; deste modo que, a concepção de centralidade do poder político seria também 
orquestrada pela autoridade mediadora do princeps. Abordando uma emergência de novos atores 
que não começam ou terminam em Augusto.  
412 A tradição historiográfica representada por Salústio, Políbio, César e Tito Lívio considera a crise 
da República como atribuída à mudança dos costumes e a degeneração dos mores. (MENDES, 2006, 
p. 22). 
413 Para tanto, também se leva em conta a própria autonomia literária de Tito Lívio e a tradição de 
escrita a qual o autor estava inserido. Apesar de apresentar uma liberdade-parcial de escrita, não 
podia escrever contra Augusto, entretanto, não menciona que suas obras seriam em homenagem 
ao imperador.  Seu talento como historiador se deveu, em grande parte, ao seu talento narrativo e 
sabedoria em reviver o passado. (VITORINO, 2008, p. 9); (CAMPOS, 2012, p. 112). 
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mais antigos de Roma pelos feitos do Imperador, no IV, passagem XX; e, por fim, a 

terceira referência está no livro XXVIII, passagem XII, abordando a conquista 

definitiva da Hispânia por Augusto.  No livro I, a referência ao principado augustano 

é colocado em conexão ao fechamento do templo de Jano e sua simbologia aos 

tempos de paz; na mesma passagem o autor afirma que: 

 

“Esteve fechado duas vezes depois do reinado de Numa: uma vez no 
consulado de Tito Mânlio, após o término da primeira guerra púnica, e 
novamente (...) depois da batalha do Ácio, sendo instaurada pela segunda 
vez a paz na terra e no mar pelo imperador César Augusto” (Ab Urb 
Condicta, L. I, - XIX – Tradução de Mônica Costa Vitorino). 

 

Não constituindo, no entanto, provas concretas sobre a dedicação do texto à 

Augusto. Qualquer afirmação tende a ser muito frágil pela perspectiva do 

comprometimento com os fatos dentro da pesquisa histórica. 

As nuances das políticas de Augusto, de valorização moral e conexão da Roma 

das origens com a Roma augustana que certificaram a adesão liviana ao projeto 

imperial414, por isso, a narrativa de literatos do tempo do princeps não deixa de ser 

escrutinada a partir de tal viés. Subsequentemente, houve também uma série de 

fatores que culminaram na nova estruturação do imperialismo romano, que de 

acordo com Norma Musco Mendes (2009, p. 32), a concordância entre políticas 

internas de sustentação moral do ser romano – juntamente a sua expansão –, 

paralelo as políticas externas de estabelecimento de limes em territórios como da 

Britânia, dos rios Reno e Danúbio, do Oriente e do Norte da África, que ampliaram 

as possibilidades de conexão e passagem das tropas militares romanas, expandindo 

também os canais de comunicação e de conquista territorial. Fomentando uma 

ordem política imperial burocrática, diversa e ressignificada. Constituindo e 

tornando possível a “missão civilizadora de Roma”, encontrando a própria lógica 

envolvendo as disputas políticas e a própria noção de guerra415. (MENDES, 2009, 

p. 32). 

                                                           
414 o controle dessa nova forma de governo se deu através da concentração pelo imperator da 
tribunicia potestas, pontificatus maximus e do imperium majus. Factualmente, Otávio Augusto “(...) 
assumiu, assim, uma posição retora para consolidar e integrar o Imperium, cujo significado se 
adequa à nova realidade imperial de Roma.” (MENDES, 2006, p. 27). 
415 Roma atuou como um catalisador, ampliando a velocidade da economia do Mediterrâneo, para 
tanto, estruturou uma economia imperial agromercantil, que funcionava de forma independente, 
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Pela visão Antonio Fontán (2007, p. 301) e sua interpretação do Império 

Romano, o autor acentua que a própria organização do Estado gerou uma nova 

noção de pátria e um sentimento amplamente estendido de pertencimento a ela; 

uma cosmovisão fortemente exprimida pela literatura clássica, em que as crenças 

são materializadas na escrita. Em suma, é pontuado pelo autor que: 

 

“El Imperio, y a su cabeza el César, eran patrimônio religioso, espiritual y 
político común de ciudadanos, peregrinos y socios, o pueblos aliados, entre 
los que en las dos centurias seguientes, y por uma especie de proceso 
natural, se extendería progresivamente la condición jurídica latina y 
finalmente la plena ciudadanía romana” (FONTÁN, 2007, p. 302). 

 

Retomando a discussão de Tito Lívio e sua conexão com o círculo imperial, 

não há, entretanto, indícios claros de que Lívio tenha feito parte ou comparecido 

ao círculo de Mecenas – ou recebido auxílio financeiro imperial direto –, e isso aponta 

entorno de fortes considerações sobre o potencial, empenho e autonomia do 

escritor em relação a sua obra e a própria pesquisa. Na realidade, é perceptível 

também que, pelo historiador não ter exercido nenhum cargo público, pode-se 

capturar a imagem do historiador trabalhando isolada e autonomamente. 

(MARQUES, 2008, p. 40 – 41). Outrossim, também é relacionado a sua liberdade 

literata a designação de Pompeianus dada por Augusto; esta que em relação a 

amizade dos dois, para além da referência a Pompeu, também estaria ligada ao filo-

republicanismo do historiador. Portanto, ao fato de Augusto ter se colocado como 

o continuador da mesma, não poderia ser visto como clara e direta oposição ao seu 

governo. (VITORINO, 2008, p. 8). Nesse caso, é possível ao menos afirmar uma 

mínima confluência de interesses entre Tito Lívio e Augusto. Com demonstrações 

convergentes em determinados pontos. Formando uma exponencial subjetividade 

ao que tange a formação de uma crítica existencial escrita de valorização de suas 

próprias crenças e compartilhamento de valores coletivos. 

 

 

 

 

                                                           
mesmo que estivesse sujeita a integrações e a sistemáticos cruzamentos. (MENDES, 2009, p. 
34). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a presente dissertação, procuramos mostrar que a ideia atrelada a 

construção mental coletiva (através da literatura) do Império Romano deve ser 

entendida como uma união de fatores usados simbologicamente para dar sentido e 

coerência a numerosas experiências. Olha-lo através da escrita liviana ou as 

subsequentes tipologias documentais cunhadas pela elite aristocrática exime uma 

noção de que o Império tenha sido sempre uma única realidade, uma estrutura que 

possa ser reduzida a um conjunto básico de princípios organizacionais ou de força 

coercitiva. Com a pesquisa, procuramos confrontar os limites do modelo 

documental sem negar, de fato, o papel referencial dos usos da escrita na 

Antiguidade, seguido pela valorização da identidade subjetiva presente na narrativa 

da fonte aqui analisada. Por fim, o relato literário latino pode ser encarado como 

composto por narrativas que buscavam sobrepujar a morte e o esquecimento, em 

que o gênero histórico se formou a partir da necessidade humana de interpretar e 

entender a sua existência e reafirma-la. (MENDES, 2009, p. 29); (GONÇAVES, 

2014, p. 14).  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este trabalho surgiu como uma forma de apresentar perspectivas iniciais de 

uma pesquisa. Dessa forma, o objetivo em si não é expor numerosos resultados, 

mas discutir questões pertinentes à investigação do tema proposto, arte e Espaço 

Sagrado no recorte do templo de Abu Simbel. O objetivo é analisar alguns elementos 

artísticos do espaço em questão e discutir o espaço no contexto religioso e 

simbólico. A metodologia consiste em examinar a iconografia, como estátuas e 

imagens, visando compreender a tipologia, os simbolismos das formas e os 

elementos arquitetônicos contidos. A base teórica  se fundamenta nos conceitos 

de Espaço e de Arte no Antigo Egito com enfoque no Espaço sagrado a partir de 

uma bibliografia especializada. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Atentando para o contexto de estudo da fonte, nesse texto algo pertinente 

a se tratar é referente ao título. Afinal, o que se denomina como “espaço”? Para 

Yi-Fu Tuan (1983), espaço é liberdade, é o elemento próximo do interesse de cada 

ser, sendo atribuído com ligações afetivas e sensíveis, não se pode ignorar o 

aspecto sensorial nos referindo a tal conceito. Pois a sensação de espaço é 

divergente para cada indivíduo, povo ou cultura, assim como a referência ao “lugar”. 

O lugar nos transmite a ideia de segurança. “lugares são centros aos quais 

atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de comida, água, 

descanso e procriação.” (TUAN, p. 4, 1983). Espaço e lugar são indissociáveis.  

Considerando um outro aspecto do “espaço” para Tuan, evidencia-se o 

“espaço mítico”. O mito não pode ser verificado ou negado tomando como base os 

sentidos. Nesse interím, existem dois tipos principais de espaço mítico. “O primeiro 

tipo de espaço mítico é uma extensão conceitual dos espaços familiar e cotidiano 
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dados pela experiência direta.” (TUAN, 1983, p. 96). Esse espaço se baseia na 

imaginação de elementos que não necessitam  possuir relação com a realidade, em 

histórias fantasiosas. Doravante, o segundo tipo de espaço mítico se fundamenta 

nele próprio como uma visão de mundo, uma cosmologia, criada pelas pessoas na 

tentativa de compreender o meio que as cerca e na qual elas estão inseridas. Mas 

como isso ocorre? Essa questão cabe um aprofundamento no conceito de “espaço 

mítico” que não tem a intenção de ser desenvolvida neste artigo. 

     Outro conceito essencial para este artigo é o de “espaço sagrado”. Mas o que 

corresponderia a este? Para assimilarmos a definição anterior, também é 

importante conceituar o “espaço profano”. Tomando como base Mircea Eliade 

(2001), tratando-se do homem religioso, o espaço não é homogêneo, contém 

quebras, com frações de espaço diferentes. Essa não-homogeneidade espacial 

consiste na oposição entre o espaço sagrado e o que o cerca. Contrapondo-se, há 

o espaço profano, este homogêneo e neutro, no qual não se evidencia uma ruptura. 

Quando o sagrado se manifesta, funda- se o mundo, projetando um ponto fixo, o 

“Centro” referente a “Criação do Mundo”.  

  

CONTEXTUALIZANDO O OBJETO 

 

O complexo templário de Abu Simbel (imagem 1), localizado na fronteira do 

Egito com a Núbia, atual Sudão, foi construído por Ramessés II, entre os anos 24 

e 31 de seu reinado, advindo do período Ramessida. Essa época, tão famosa como 

símbolo dos faraós, se iniciou na XIX dinastia. A origem dinástica não descende da 

realeza, mas de militares do Delta oriental, quando o general Horemhebe é 

promovido como último faraó da XVIII dinastia. Depois disso, a dinastia seguinte se 

inicia com Ramessés I,  seguido por seu filho Seth I, e logo após, Ramessés II. Esse 

último é um dos mais rememorados, isso devido tanto pelas inúmeras construções 

remanescentes de seu reinado, quanto pelo seu papel militar.  
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Imagem 1:   Templos de Abu Simbel. 

Fonte: <https://www.britannica.com/place/Abu-Simbel>. 

 

O complexo de Abu Simbel abrange dois templos. Um menor, para a rainha 

Nefertari, dedicado a deusa Hathor, símbolo do amor, da fertilidade e da beleza e o 

outro, de maiores proporções, visando honrar os seus deuses Amon, Ptah e Rá- 

Harakhte.  

Na década de 1960, com a construção dia lago Nasser,  o complexo sofria o 

risco de ser destruído pela água, diante disso, profissionais especializados em 

conjunto com a União das Nações Unidas (UNESCO), este foi desmontado e posto 

pouco mais acima do local original. Atentarei para a discussão a respeito do templo 

maior.  

 

O TEMPLO, ARTE EGÍPCIA E ESPAÇO SAGRADO 

 

O templo tinha função primordial nessa sociedade, era a morada dos deuses, 

onde o faraó deve cultuá-los para manter a Maat, a ordem. Segundo Richard 

Wilkinson (2003), o templo funcionava como residência dos deuses e como modelo 

simbólico do universo, que se fortalecia através de seu funcionamento no curso real 

do cosmos.Diante disso, os elementos contidos neste local eram voltados a essa 

preservação, mesmo que a dualidade do caos e do ordenamento sempre seja 

necessária na sociedade egípcia antiga. De acordo com Flamarion, (1999, p. 75): 

“Nos pilonos e nas paredes exteriores dos templos, a decoração servia a fins 

apotropaicos: afastar o mal, afugentar forças inimigas ou caóticas.” 
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Frequentemente exemplificada pelo rei, com inscrições retratando  seus feitos em 

batalha, Ramessés II sendo vitorioso. 

O sagrado se manifesta na sociedade egípcia como um todo, não apenas em 

um limiar definido pela sociedade como um espaço sacralizado. O limite que 

estabelece uma fronteira entre dois mundos- o sagrado e o profano não se 

manifesta no Antigo Egito, até pelo fato de na sua própria noção de criação de 

mundo, a religiosidade, o mito preponderarem. A retenção à entrada nos templos, 

que vão se estreitando em seu interior, reverberava no público que poderia 

frequentar o templo, tendo em vista que apenas sacerdotes, a elite e o faraó teriam 

essa possibilidade, os demais deveriam se contentar em ver a estátua de culto 

durante as procissões. Tendo em vista que o culto ao divino era essencial para 

manter a ordem desejada,  manifestando-se no meio social, principalmente na arte. 

  A arte egípcia era idealizada, possuía papel mágico, não se baseava em um 

único dogma escrito, a preocupação estética não era prioridade, embora 

claramente vejamos a beleza destas. Mas focada constantemente na religiosidade, 

na crença nos deuses e no mundo dos mortos, isso demonstra o ideal de arte 

sagrada, não apenas em espaços religiosos.  A imagem deve ser decomposta, para 

que apareça da forma mais clara possível. Com relação às estátuas, os deuses 

poderiam se incorporar nestas, eram destinadas a locais específicos, como templos 

e tumbas. São atemporais, não mostrando os sinais do tempo, como a idade do 

indivíduo retratado.  A arte como propagadora da religiosidade, está presente para 

além dos templos e tumbas, mas também nos palácios e residências. Sendo 

essencial refletir de que forma essa arte sagrada foi retratada no templo de Abu 

Simbel. 

           É interessante considerar a função do rei, como um homem que se torna 

deus após ser coroado, com sua perspectiva dual, divina e humana,  e sua obrigação 

de manter a ordem e o equilíbrio cósmico na sociedade. Dualidade também presente 

no rei como representante do Alto e Baixo Egito.  
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   A ARTE NO TEMPLO DE ABU SIMBEL 

 

Nessa análise, considera-se o contexto da produção do templo. Este foi 

construído incrustado em rochas de arenito, na margem ocidental do Nilo, possui 

uma fachada de 33 metros de altura, por 38 de largura,  com quatro e estátuas 

principais, cada uma com 20 m., a ideia de construção em rocha, se liga justamente 

ao divino. Com isso, seu poder de dominação sobre os estrangeiros, se relaciona à  

construção deste templo, Abu Simbel como um elemento de fronteira entre dois 

povos, egípcios e núbios. A tendência na implantação  de estátuas colossais se 

iniciou com a construção do templo mortuário de Hatshepsut e continua entre as 

XVIII e XIX dinastias. É importante salientar que serão analisadas apenas  duas 

imagens do templo, a fachada de entrada e o nicho do santuário. 

     Considerando a fachada, as estátuas eram compostas regularmente 

simétricas, proporcionando a harmonia, característica da arte egípcia, as maiores, 

da entrada proporcionam a presença simbólica do faraó em todos os momentos. 

Este é exibido sentado de maneira hierárquica, com a coluna ereta, as mãos sobre 

as coxas,  suas formas geométricas como o cubo e o retângulo estão presentes 

em várias partes do templo, além da oposição entre os membros do corpo e o 

volume concedido pela coroa. Na parte superior, há a imagem do deus sol, Rá, 

representado em proporções inferiores às do soberano, tornando - se perceptível 

a necessidade de ser comparado a outras divindades. As imagens menores são 

suas esposa e filhos, rodeando a entrada estão presentes esculturas de falcões 

menores, símbolo de Hórus e do próprio soberano. 

              Retomando a imagem anterior, as enormes estátuas na entrada não 

apenas possuíam a função de demonstrar e difundir o poder do monarca, como 

argumenta Brancaglion Jr. (p. 37, 2003), servirem “como proteção do espaço 

sagrado isolando-os do espaço profano externo”. Além de também  serem utilizadas 

como objeto de culto e ligação com os deuses. Ramessés II porta em suas imagens 

um elemento que o caracterizava como o “deus vivo”, perceptível pela barba postiça 

quadrada, remanescente do deus Ptah.  

             Os principais deuses representados nessa construção são: Ptah, o deus 

responsável pela cosmogonia de Memphis, um dos mais antigos representados em 
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iconografias; Amon, um dos mais importantes do Egito, teve seu culto iniciado em 

Tebas e disseminado por todo o território;  e Rá-Harakhte, uma das associações 

com Hórus.  Sobre as paredes laterais internas e as faces laterais do vestíbulo 

que conduz ao santuário, há imagens que ilustram as duas funções do rei: o poder 

sekhem  (massacre de inimigos) e o governo-heqa (cerimônias de culto).  

 

 
Imagem 2: Fachada do grande templo de Abu Simbel. 

Fonte: <https://www.annees-de-pelerinage.com/abu-simbel-temple-egypt/>. 

 

Adentrando o templo, há quatro estátuas juntas, representando Ramsés II, 

Rá- Harakhte, Ptah e Amon- Rá (imagem 3), pode- se perceber que todos eles, com 

exceção de Ptah estão com as mãos espalmadas sobre as coxas, e na mesma 

posição, sentados, isso indica a ausência de hierarquia entre eles. Ademais, devido 

esta posição de igualdade, a forma como o faraó é retratado associa a esses 

deuses. Nisso, está uma característica do templo de Abu Simbel, a de tornar divino 

e cultuado ainda em vida o faraó. Ocorria, nessas estátuas o alinhamento solar 

duas vezes ao ano, iluminando os deuses, excluindo-se Ptah, talvez por ele ter uma 

ligação com o mundo subterrâneo, sendo um deus mumificado. As estátuas formam 

um grupo, e de certa forma seus poderes se complementam, embora os templos 

de culto normalmente tenham um deus principal. 
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Imagem 3: Nicho do santuário do templo. 

Fonte: <https://www.annees-de-pelerinage.com/abu-simbel-temple-egypt/>. 

 

Em um mundo em que a ordem e o caos são necessários, como no Antigo 

Egito, o templo com sua função primordial, deve continuamente  purificar o mundo. 

Segundo Eliade p. 22, 1992), “Um território desconhecido, estrangeiro, 

desocupado (no sentido, muita vezes, de desocupado pelos “nossos” ainda faz parte 

da modalidade fluida a e largar do “Caos”. Ocupando- o e, sobretudo, instalando-

se, o homem transforma- o simbolicamente em Cosmos mediante uma repetição 

ritual da cosmogonia.”  

O rei devia sempre superar seus antecessores, trazendo cada vez mais 

benefícios e crescimento para o Império, no qual o faraó não ataca injustamente os 

seus agressores, segundo a ideologia real. “Também a arte e a literatura, que 

operam por comissão estatal, assumem a realeza como ponto de referência” 

(HORNUNG, 1994, p. 239).  

  Bernadette Menu,  em sua obra,  “Ramsés  II: soberano dos soberanos”, 

aborda como o faraó em questão é o mais grandioso do Antigo Egito, devido suas 

grandes e numerosas construções, sua presença nestas, seus empreendimentos 

bélicos e sua capacidade de manter a ordem social, porém essa referência se baseia 

principalmente na batalha de Kadesh, na qual seu desfecho varia conforme a fonte, 

sendo motivo de discussões. Pois enquanto as inscrições nos templos tratam os 

https://www.annees-de-pelerinage.com/abu-simbel-temple-egypt/
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egípcios como vitoriosos, Rosalie David, critica essa vitória baseada em achados 

da antiga cidade hitita de Boghazkoi, nos quais o Egito teriam perdido 

estrategicamente,  e sido salvo graças à chegada de suas tropas de reforço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo Wilkinson (p. 10, 2003) “Por definição, os símbolos representam 

uma coisa distinta do que realmente descrevem, e no Antigo Egito esse significado 

mais profundo estava invariavelmente ligado a mesma natureza de sua 

existência.”416 Dessa forma, o Espaço Sagrado, no contexto da antiguidade egípcia, 

abrangeria para além do espaço físico do próprio templo, pois a sociedade 

manifestava suas crenças no cotidiano, estas estavam intrínsecas ao meio social. 

Sendo assim, o espaço sagrado se manifesta como elemento de perpetuação da 

divinização do rei em vida e sua soberania perante os estrangeiros. 
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INTRODUZINDO UM PROJETO 

 

Esta comunicação surgiu como uma forma de apresentar os direcionamentos 

iniciais de uma pesquisa de iniciação científica. Então, mais do que expor resultados, 

será realizada uma série de comentários relacionados ao desenvolvimento da 

investigação, que iniciada no semestre 2018.2, partiu do projeto de pesquisa 

intitulado “Território, paisagem e poder no Mundo Antigo”, idealizado pela 

professora doutora Marcia Severina Vasques. O objetivo geral é abordar as 

sociedades antigas em contextos diversos - conflitos, migração, colonização - 

considerando como, o Império Romano consolidou poder por meio de conquistas 

militares, pela criação de protetorados e/ou reinos clientes e pelo discurso 

etnocêntrico, este, marcador da identidade pela alteridade no contato com o Outro. 

A base teórica integra os conceitos de território, paisagem, identidade, poder e 

imperialismo que, sendo modernos, deverão ser contrapostos aos dados das fontes 

antigas, para sua reformulação ou adaptação. A documentação é constituída por 

obras clássicas de autores gregos e latinos e pela cultura material disponível em 

catálogos de museus e publicações monográficas nacionais e estrangeiras.  

Do projeto de pesquisa partiu o plano de trabalho intitulado “Egito, África do 

Norte e Além (núbios e etíopes): a configuração africana do Império romano”, cujos 

objetivos são analisar os conceitos citados bem como a sua aplicação no estudo do 

Império Romano e sua ação na “África Romana” 417 e Egito; a forma de organização 

espacial romana para esses contextos; e, por fim, a visão romana da África, do 

Egito e da Núbia418, isto, a partir do Livro XVII da Geografia de Estrabão. A 

metodologia adotada foi a análise de conteúdo articulada com a crítica interna e 

                                                           
417 Área que vem designada em alguns escritos antigos, tanto gregos como romanos, pela 
denominação genérica Líbia. Todavia, verifica-se que a Líbia faz referência a uma parte específica do 
Norte da África. 
418 Também referenciada nos escritos da Antiguidade como Etiópia. Evidentemente, há confusão 
sobre as denominações, pois Etiópia e Núbia são espaços distintos.  
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externa das fontes históricas.  De forma geral, percebe-se que a ideia de território 

e paisagem, para os antigos romanos, insere-se numa visão de mundo do ponto de 

vista do conquistador. Por isso, para a análise desses termos, consideram-se 

também como válidos os conceitos de imperialismo e poder, sobretudo no viés da 

teoria pós-colonial419. Consideramos ainda que os conceitos “território” e 

“paisagem” vinculam-se também à ideia de identidade, pautada pela oposição ao 

Outro; característica que o Egito, apesar de sua posição como província imperial, 

compartilhava com outros espaços do Norte da África. Mas, apesar do elo de 

exoticidade existente entre esses, podemos verificar uma gradação na percepção 

romana se observamos o Norte da África como um todo: Líbia, Egito, Etiópia e 

Núbia. Essa gradação nos faz pensar em como se dava a relação do Egito com a 

África. Afnal, por que o Egito está mais associado (talvez mais na mentalidade 

ocidental) ao Oriente Médio do que com a África? Essa separação seria moderna 

ou teria alguma relação com a Antiguidade? O que os romanos chamavam de África? 

E por que o Egito era considerado algo à parte já no mundo antigo? Devemos essa 

consideração à forma como os autores gregos e romanos situaram o Egito? Para 

discutir tais questões foi selecionado o Livro XVII da Geografia de Estrabão, 

personagem de origem grega que viveu entre o sécúlo I A.E.C. e I E.C., nas primícias 

do Império Romano.  

Além de dar respaldo às questões acima (as quais podem ser compreendidas 

como evidenciadoras de uma preocupação filológica ou adâmica, de nomeação e 

domínio sobre, e, portanto, de poder) procuramos responder ao própositos de 

análise dos conceitos e verificação de sua aplicabilidade no estudo de História 

Antiga. Por fim, deve-se observar a questão da análise da fonte, já comentada 

anteriormente: a crítica interna e externa da fonte histórica e a análise temática 

realizada por meio do metódo proposto por Laurence Bardin em Análise de 

Conteúdo (1979), técnica derivada da análise das comunicações420. Essa 

                                                           
419 Devemos considerar que o estudo do mundo romano, por muito tempo foi realizado tomando-se 
a voz ou a perspectiva dos próprios romanos, ou seja, a perspectiva do agente “conquistador”. 
Utilizando-se do viés pós-colonial podemos ampliar as interpretações do contexto ao dar voz aos 
grupos cujas falas foram silenciadas mas que estavam presentes, principalmente, na cultura 
material.  
420 Na primeira pesquisa de iniciação científica utilizei a análise de conteúdo como técnica de análise 
dos significados, como uma análise temática. O resultado surgiu sob a forma de um quadro de 
mapeamento dos temas presente nos Capítulos 1 e 2 do Livro XVII da Geografia de Estrabão.  
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metodologia foi possível de ser aplicada porque se tomarmos a Geografia de 

Estrabão podemos considerá-la como um código linguístico em suporte escrito que, 

por ser formatada como “livro”, destina-se ou se propõe para a comunicação de 

um determinado grupo421. A análise de conteúdo proposta será organizada em três 

etapas: pré-análise (o estabelecimento de um programa422 que apesar de flexível 

deve ser preciso), exploração do material (utilizando-se de uma das técnicas do 

conjunto) e, por fim, o tratamento dos resultados (dentro do novo mapeamento) 

obtidos por meio da interpretação e da inferência (BARDIN, 1979, p. 95).  

 

PROPOSTA DA COMUNICAÇÃO 

 

Especificado o contexto de estudo da fonte, compreende-se a proposta desta 

comunicação, que deve ter o primeiro comentário direcionado ao título. Por que 

“espaços de poder”? O que estou considerando aqui como “espaço”? E, da mesma 

forma, o que é “poder”? Aliás, por que o livro XVII da Geografia de Estrabão está 

sendo colocado a guisa de exemplificação dos supostos “espaços de poder na 

Antiguidade”? Adiantando uma consideração final, obtida a partir das leituras a 

serem comentadas a seguir como de outras referências pertinentes ao tema 

apontadas no texto: considero que a Geografia de Estrabão pode ser considerada 

como um espaço, comnpreendido em uma de suas definições mais básicas, como 

um campo que produziu poder e que por produzí-lo, acabou por tornar-se ela mesma 

poder. Este é entendido como elemento e instrumento de controle e dominação que 

não é unidirecional. Mas, guardada essa hipótese, cabe ressaltar os objetivos 

propostos para esse breve ensaio. 

Em primeiro lugar, fazer uma sondagem bibliográfica comentando os 

conceitos de imperialismo, poder e espaço, o que significa fazer uma exposição dos 

autores discutidos até então no trabalho de pesquisa. O segundo objetivo é a 

apresentação dos resultados obtidos com a análise do Livro XVII. Mas, deve-se 

considerar que os resultados expostos não partiram da análise de conteúdo da 

                                                           
421 “En una palabra, es preciso que este escrito sea de interés general y que sea igualmente de 
utilidad para el hombre culto y para el público medio, como lo es mi obra histórica.” In: Estrabón, 
Libro I, Capítulo 1, seção 22 (El politico como hombre culto). Madrid: Gredos, 1991. p. 242.  
422 Que inclui a “leitura flutuante” das fontes (no caso, o capítulo 3 do Livro XVII da Geografia) e a 
formulação de hipóteses e objetivos. 
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fonte, já que o processo de mapeamento temático de todo o livro não foi concluído. 

Dessa forma, procura-se expor os dados obtidos a partir da crítica histórica da 

fonte em relação com a bibliografia especializada. O Livro XVII da Geografia é 

composto por três capítulos. O primeiro trata do Egito e da Etiópia Nilótica; o 

segundo vem intitulado como “Complementos sobre a Etiópia e o Egito”; e o 

terceiro capítulo trata da “África, do Atlântico ao Golfo de Soloum”. Mais que 

pertinente se faz a observação desses títulos, pois a nomeação feita dessa forma, 

na verdade, vêm acompanhando os textos publicados pela Editora Les Belles 

Lettres (Géographie, Paris, 2014 e 2015). Provavelmente essa nomenclatura 

titular não constava nos textos originais atribuídos à Estrabão (textos que 

sobreviveram ao tempo na forma de citações em palimpsestos, manuscritos e 

códices medievais)423, todavia, é consenso entre os estudiosos de que essa versão 

da obra é uma das mais confiáveis. 

Todavia, o fato é que essa edição não foi a única a ser lançada. Devemos 

considerar a validade dessas edições mais recentes porque apresentam o texto e 

os comentários – extensos – do mesmo de forma mais atualizada. Outra edição 

cujos comentários são longos, mas informativos é a do Editorial Gredos, que já 

publicou toda a Geografia. Infelizmente, não tive acesso ao livro XVII da coleção, 

mas apenas às informações obtidas nos Livros I e II (a serem abordados e 

comentados em outros trabalhos, visto o seu caráter de introdução geral da obra 

“monumental”). Também é importante atentarmos para as versões mais antigas 

da Geografia, das quais se destaca a versão bilíngue (inglês-grego) publicada pela 

William Heinemann em 1959. Bem, o que não falta é edições da obra para um 

trabalho árduo de comparação, experiência a que não me dedicarei no momento. 

Por ora, seguiremos em direção aos conceitos propostos para a discussão. 

 

 

 

 

 

                                                           
423 Para um apanhado dos textos referentes à Geografia de Estrabão, e, particularmente ao Livro 
XVII, conferir o tópico “L’établessiment du texte”. In: STRABON. Géographie. Livre XVII. 1ª partie. 
L’Égypt et l’Éthiopie nilotique. Paris: Les Belles Lettres, p. 88.  
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IMPERIALISMO  

 

Ao verificarmos os estudos sobre o mundo romano, especialmente à fase 

caracterizada como Império424, observamos que a discussão sobre o imperialismo 

é um dos tópicos de destaque. Os motivos são variados e vão desde a fama pessoal 

– arquétipa - dos imperadores (registrados e perpetuados no tempo por meio de 

estátuas, monumentos arquitetônicos e escritos próprios ou realizados por 

terceiros) ao fato da expansão territorial – e conquistas - empreendida que resultou 

numa nova configuração de mundo para a época. Todavia, é preciso elucidar o que 

ainda está presente na discussão desse conceito, que vai além da problemática da 

pertinência do mesmo para fazer inteligível uma nuança do mundo antigo. 

Falaremos, portanto, do conceito de romanização.  

Mas, antes de nos lançarmos a uma temporalidada mais afastada, será 

fortuito iniciarmos os comentários com uma obra de destaque e, de certa forma, 

introdutória nos estudos sobre o conceito de imperialismo, que é Cultura e 

Imperialismo (Said, 1989).  O livro, publicado após Orientalismo: o Oriente como 

invenção do Ocidente (1978) e escrito com base nos argumentos de uma série de 

conferências ministradas pelo crítico literário entre 1985 e 1986, foi dedicado à 

discussão da relação entre a cultura425 e o império na modernidade. Mais uma vez, 

o autor utiliza produções literárias dos impérios coloniais dos séculos XIX e XX para 

discutir como se processou a conquista de territórios ultramarinos por meio da 

palavra escrita (geradora de ação). Ao enunciar a necessidade de analisar as obras 

levando em conta o contexto imperial, argumenta que devemos situar as artes no 

âmbito mundial que lhe é referente, pois aí estariam em jogo não só a Arte, mas 

“territórios e possessões, geografia e poder.” (SAID, 1989, p. 27). Comentário 

fortuito para compreendermos tanto o imperialismo (moderno e antigo) como para 

                                                           
424 Salientar que nem todos os estudiosos advogam com a divisão, aparentemente instransponível, 
da historiografia romana, que poder ser exemplificada em Grimal, Pierre. História de Roma. SP: 
UNESP, 2011. Ver, por exemplo, FAVERSANI, Fábio. Entre a República e o Império: apontamentos 
sobre a amplitude desta fronteira. Mare Nostrum. 2013, nº 14.   
425 Conceito apresentado por Said (1989, pp. 7-8) como portador de dois significados. Cultura como 
designação de todas as práticas, “artes da descrição, comunicação e representação, que têm 
relativa autonomia perante os campos econômico, social e político, e que amiúde existem sob formas 
estéticas, sendo o prazer um de seus principais objetivos.”; e cultura como “um conceito que inclui 
um elemento de elevação e refinamento (...).”.  
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pensarmos como a Geografia está intrisicamente relacionada ao momento em que 

foi produzida, sendo cultura e, portanto, uma fonte prenhe de disputas, seja pelo 

poder ou por identidades.  

Insinuando-se na problemática do imperialismo/romanização, a primeira obra 

voltada para a discussão do conceito na Antiguidade romana selecionada foi 

Dialogues in Roman Imperialism. Power, Discourse and Discrepant Experience, uma 

coletânia de artigos publicada pelo Journal of Roman Archaeology em 1997, sob a 

organização de David J. Mattingly, arqueólogo e historiador inglês especializado na 

África romana. A obra é uma referência importante porque integra um conjunto de 

trabalhos de pesquisadores que estavam começando a pensar seus objetos de 

estudo a partir de outras perspectivas teóricas, inclusive, a teoria pós-colonial. 

Dos oito artigos organizados em quatro seções426 - fora os textos de introdução e 

considerações finais do organizador e do arqueólogo G. D. B. Jones, 

respectivamente – 5 textos foram classificados como pertinentes para a 

pesquisa427, dos quais 2 se relacionam diretamente ao tema aqui proposto. O 

primeiro é de autoria de J. C Barret, intitulado Romanization: a critical comment. 

De forma sumária, verificamos a crítica ao conceito de romanização, à ideia de que 

houve uma ação política deliberada de imposição de uma cultura romana, orientada 

por um objetivo civilizatório dos romanos para com os povos bárbaros – tanto no 

Oriente como no Ocidente do Império -, que por aculturação deixavam de ser o que 

eram originalmente. Barret tal como Mattingly critica a utilização do conceito no 

sentido de promover um apagamento de uma das partes envolvidas nas relações 

ocorridas no Império. Assim, propõe-se o uso do termo imperialismo, que 

compreenderia tanto a dinâmica do poder romano – na ação de expansão ou 

conquista de territórios – como das realidades locais, também geradoras e 

articuladoras de ação.  

O segundo artigo é Imperialism and culture: the Roman initiative, de C. R. 

Whittaker. O autor articula sua discussão em torno do elemento “cidade” (tomada 

                                                           
426 Constando as seguintes: Section 1. The construction and descontruction of Romanization; 
Section 2. Imperial control and indigenous resistance; Section 3. Imperialism and territory; Section 
4. Acculturation and resistence in religion.  
427 A introdução “Dialogues of power and experience in the Roman Empire” (MATTINGLY, D. J.), 
“Romanization: a critical comment” (BARRET, J. C.), “Greece: a landscape of resistence?” (ALCOCK, 
S.), “ Africa: a landscape of opportunity?” (MATTINGLY, D. J.) e “ Imperialism and culture: the Roman 
initiative” (WHITTAKER, C. R.).  
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como instrumento de poder e disseminador da cultura imperial nas províncias) e de 

suas instituições, reforçando a ideia de que é preciso contextualizar os espaços 

provinciais sob a administração (macroestrutural) romana, especialmente, as que 

se situavam no Ocidente (que segundo alguns autores, incluindo Whittaker, era 

considerado mais bárbaro que o Oriente). Apresenta uma perspectiva interessante 

ao pensar em termos de intencionalidade e coincidências, fazendo uma análise 

ampliada do contexto romano à época de Augusto. Esse texto dialoga com a 

terceira obra selecionada, o livro de Richard Hingley intitulado O imperialismo 

romano. Novas perspectivas a partir da Bretanha (2010). Este contém pequenos 

artigos derivados do curso “Globalizando a cultura romana”, ministrado pelo autor 

na UNICAMP (2008) e sua validade está tanto na discussão atualizada sobre a 

teoria da “romanização” como no tipo de abordagem apresentada pelo arqueólogo 

em suas pesquisas de análise da cultura material no espaço da Bretanha romana428.  

Por fim, o quarto livro destacado é Imperialism, Power and Identity. 

Experiencing the Roman Empire (2011) de autoria de D. J. Mattingly. Na obra o 

autor apresenta um trabalho sobre os conceitos dispostos no título (imperialismo, 

poder e identidade), tomando como espaço de investigação a África romana429. O 

principal elemento de reflexão instigado pelo autor é como pensar o diálogo ou 

relações estabelecidas entre o poder romano e as comunidades locais. Mattingly 

também discute tópicos relacionados à produção da historiografia sobre o Império 

Romano, como a diferença entre o colonialismo e o imperialismo antigo e moderno. 

Por fim, inserindo-se no grupo de pesquisadores preocupados em discutir o mundo 

romano de uma forma matizada, o autor faz uso da expressão “experiências 

                                                           
428 Outro trabalho que dialoga com a perspectiva de Whittaker (1997) e Hingley (2010) é Roman 
Imperialism and local identities, de Louise Revell (2009). Na obra a autora discute questões sobre 
o imperialismo romano – compreendido “as a lived experience based around the paradox of similarity 
and difference” - e a identidade étnica romana por meio de estudos de caso.  Ela analisa a 
arquitetura pública em vários ambientes urbanos do Império, aplicando as ideias derivadas da teoria 
da agência, objetivando oferecer ao leitor uma visão nuançada do que significava ser Romano na 
Antiguidade.  
429 Além da discussão mais focada em cada um dos conceitos apresentados, o autor destina uma 
parte da obra ao debate da África como uma paisagem da oportunidade, problematizando a questão 
dos recursos econômicos que foram explorados e utilizados pelo Império e que, supostamente, 
dotaram a essa parte do mundo habitado esse adjetivo: oportuno. Importante frisar que o conceito 
de paisagem ganhou importância nos estudos sobre o Império Romano e o debate sobre o que 
seriam as paisagens da oportunidade ou da resistência vem sendo objeto de análises interessantes. 
Para conhecer mais sobre o assunto, conferir ALCOCK, Susan E. Graecia Capta. The Landscapes 
of Roman Greece. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.   
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discrepantes”, derivada da sentença “identidades discrepantes”, cunhada por 

Edward W. Said e que tem por objetivo explicitar algo pelo viés da diferença e não 

pelo da semelhança.  

Pelos estudos comentados anteriormente percebemos uma tendência que 

vêm se acentuando desde os anos finais do século passado na historiografia sobre 

o mundo romano, evidenciada pela crítica a conceitos que foram consagrados e pela 

preocupação em interpretar e reinterpretar eventos e evidências históricas por 

novas perspectivas. Significativa é a contribuição da arqueologia e sua articulação 

com os testemunhos escritos, que possibilitou aos estudiosos pensar esse 

contexto – em especial, os espaços periféricos à Roma – de forma mais abrangente 

e onidirecional.  

 

PODER 

 

Finalizada a amostragem geral das obras sobre o conceito que parece 

intrínseco ao contexto do Império Romano, percebe-se que a noção de poder 

também é um elemento importante na discussão. Nesta análise o poder é 

considerado como um elemento presente no relato geográfico-cultural de Estrabão, 

portanto, faz-se relevante os comentários – mesmo que embrionários - sobre o 

tópico. Poderíamos iniciar aproveintando a discussão empreendida por Michel 

Foucault em Microfísica do Poder (1978), sobre a existência do poder e de como 

este (ou os diversos poderes se considerarmos os dispositivos) exerce influências 

(por meio de redes ou não) na sociedade. Todavia, apesar de reservada a uma leitura 

futura, a obra do filósofo selecionada para a discussão da questão proposta neste 

ensaio foi A Ordem do Discurso (1996).  

 Em um primeiro momento, a obra parece ser um pouco deslocada visto que 

o objetivo da seção é discutir o conceito de poder e não o discurso. Todavia, quando 

considero que os discursos não estão isentos de poder, torno válida a inserção da 

obra no desenvolvimento de minha pesquisa. Em sua fala, considero válida a 

proposição sobre a produção dos discursos, já que um dos objetivos da pesquisa é 

a análise de uma fonte escrita, ou seja, de um discurso: o Livro XVII da Geografia 

de Estrabão. Nas palavras de Foucault (1996, p. 8),  
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“em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.”  

 

Excusada as particularidades temporais e espaciais a que o autor faz referência, 

podemos nos perguntar se é válido pensar a concepção da Geografia nesses 

termos. Ora, não será necessário explanar sobre as dificuldades em fazer inteligível 

uma sociedade pretérita por meio de conceitos e teorias advindas de outras 

temporalidades. Mas, tomemos essas aplicações necessárias como elementos 

facilitadores da interpretação. Dessa forma, podemos considerar a fonte histórica 

citada como um discurso, com um elemento que evidencia relações de poderes e 

exerce poder por meio do ato nada simples da descrição.    

 Todavia, mais do que produção que evidencia poder (especialmente, o poder 

romano430) sobre o mundo conhecido à época, podemos considerá-la como uma obra 

que constrói poderes. Para elucidar essa afirmação, vamos aos comentários da 

segunda obra que nos serviu de referência à discussão do tópico que é O poder 

simbólico (1989) do sociólogo Pierre Bordieu. Tratando especificamente do capítulo 

1, intitulado “Sobre o poder simbólico”, aponto para a questão do pensamento do 

autor sobre a função ou a funcionalidade dos discursos. Estes, segundo sua 

perspectiva, poderiam ser concebidos como pertecentes a categorias narrativas 

que ao mesmo tempo em que são estruturadas, também são estruturantes. Logo, 

partindo dessa ideia podemos compreender que os discursos, essas estruturas 

controladas, poderiam construir estruturas. Então, da mesma forma que Estrabão, 

ao descrever um mundo que para ele é organizado, possibilita que essa estrutura 

criada sirva de referência à realidade, tornando a narrativa um instrumento que 

também legitima outras estruturas de poder.   

É importante destacar que o que compreendemos por poder está 

diretamente relacionado à ideia de domínio ou controle sobre algo, denotando um 

                                                           
430 Digo especialmente romano porque apesar do contexto em que se situa a Geografia de Estrabão, 
devemos considerar o prestígio do elemento grego presente na obra, tanto pelo fator da escrita 
como dos elementos internos, narrativos, principalmente, as passagens e citações que evidenciam 
uma mentalidade própria aos gregos em relação ao mundo na Antiguidade. Conferir CLARKE, 
Katherine. Between Geography and History. Hellenistic Constructions of the Roman World. Oxford: 
Oxford University Press, 1999.  
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aspecto de ação e autoridade. Além disso, concordando com Michel Foucault, 

consideramos que o elemento poder não é uma propriedade singular de uma única 

pessoa ou instituição, mas sim um componente relacional que é parte integrante 

da dinâmica social. Por ora, voltando à relação proposta nesta seção entre poder-

discurso, é interessante pensar tais estruturas estruturantes por uma outra 

lógica. Afinal, os discursos poderiam ser compreendidos como espaços? Se sim, 

que tipos de espaços? Espaços de poder? Bom, essas são questões para refletir e 

lapidar! 

 

ESPAÇO 

 

A categoria espaço será nosso último elemento a considerar. E como no 

tópico que o precedeu, não foi desenvolvida leitura suficiente sobre o tema, cabendo 

somente a apresentação de duas obras que discutem a questão do espaço de forma 

genérica, mas por perspectivas diferentes. Todavia, antes de prosseguirmos nos 

comentários é válido mencionar que o conceito de espaço pode ser abrangente, 

sendo o mesmo presente nos estudos não só da Geografia, mas de outras ciências 

humanas, como a História, a Filosofia e a Sociologia431. O espaço é aqui 

compreendido como um elemento que vai além da “distância entre dois pontos ou 

duas linhas” (HOUAISS, 2010), que não é a mesma coisa que lugar, mas que pode 

dar origem ao mesmo. Percebe-se, primeiramente que o conceito abrange tanto 

uma dimensão concreta (da matéria física) como imaterial ou especulativa.  

A primeira obra é uma coletânea de artigos organizados sob o título de 

Estudos sobre o Espaço na Antiguidade (2011). O livro evidencia quais as 

possibilidades de desenvolver pesquisas sobre sociedades da Antiguidade, 

utilizando-se da noção de espaço e suas derivações. Dos nove artigos que compõe 

a obra, dois se destacam tanto para a pesquisa como para o problema proposto 

nesta comunicação: “Modelos imagéticos urbanos e a compreensão da 

                                                           
431 Alguns trabalhos de referência na área de História que dialogam com a problemática do espaço 
são: ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. TUAN, Yi-Fu. Espaço 
e lugar. A perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983. Exemplo de obra mais recente que 
integra contribuições de áreas diferentes das Ciências Humanas é DANTAS, Eugênia Maria; 
DOZENA, Alessandro (Orgs.). Espaço-Tempo. Enredos entre Geografia e História. RN: Edufrn, 
2017. 
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sociomorfogênese da cidade antiga” 432 e “O estudo das fronteiras no mundo antigo: 

o caso grego” 433. O primeiro tenta formular uma interpretação sobre o processo 

de formação do espaço da cidade na Antiguidade, articulando à análise das 

estruturas físicas os significados atribuídos pelas sociedades que as edificaram; já 

o segundo contribui para a reflexão sobre as ideias de limites demarcatórios ou 

fronteiras no pensamento grego. A segunda obra é World-system analisys: an 

introduction (2005), em que Immanuel Wallerstein discute a questão do espaço ao 

teorizar sobre o conceito de sistema-mundo e os problemas que essa categoria 

enfrenta quando da análise da realidade social do mundo globalizado. Também faz 

referência a dois conceitos espaciais relevantes, cujo uso provoca um debate 

interessante, que são: centro e periferia434. Apesar do sociólogo não estar 

preocupado com temporalidades antigas, sua obra permite que conheçamos os 

termos em que contextos atuais e passados foram e continuam a ser pensados.  

Apesar das leituras precisarem ser refinadas, percebe-se os 

encaminhamentos possíveis tomando-se como ponto de partida o conceito de 

espaço são diversos. Retornando para a questão proposta na seção anterior, 

proponho considerarmos o discurso do geógrafo grego como um espaço que 

comporta uma estrutura de poder. Esse espaço é limitado, controlado e possui 

intencionalidades. Estrabão, ao fazer uma descrição etno-geográfica do Egito, da 

Etiópia e da Líbia435, apresenta-nos uma espécie de configuração do mundo 

conhecido à época. E, como estrutura, identificamos na narrativa, indícios de poder. 

Este, especialmente, relacionado ao contexto do imperialismo e das ações romanas 

sobre o território norte-africano, mas também dentro das realidades locais 

descritas, seja em contextos passados ou contemporâneos à Estrabão. Esses 

                                                           
432 De autoria de Cibele Elise Viegas Adrovandi, Christiane Teodoro Custodio, Ricardo Morais 
Scatena e Ana Paula Tauhyl.  
433 De autoria de Maria Cristina Nicolau Kormikiari, Adriana Anselmi Ramazzina, Fábio Augusto 
Morales, João Estevam de Argos e Adriana Palma. Interessante citar que o estudo das fronteiras 
no Mundo Antigo é uma área em constante desenvolvimento. Para o contexto romano, conferir: 
WHITTAKER, C. R. Frontiers of the Roman Empire. A Social and Economic Study. Baltmore and 
London: The John Hopkins University Press, 1994 e. ______. Rome and Its frontiers: the dynamics 
of Empire. London and New York: Routledge, 2004.  
434 Para uma aplicação dos conceitos na Antiguidade, conferir: LARSEN, Mogens Trolle; 

KRISTIANSEN, Kristian; ROWLANDS, Michael L. J. (Ed.). Centre and Periphery in the Ancient World. 
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009. 
435Uma obra que se propunha universal, como é evidente pela expressão que inaugura o capítulo final 
do Livro XVII: “Mas passemos à descrição da Líbia, a última parte de nossa geografia universal” 
(ESTRABÃO, XVII, 3, 1).  



658 
 

 
 

indícios permitem que visualizemos as relações e dinâmicas que se efetivaram numa 

dada realidade social antiga, cuja concretude advém pela escrita da obra. Por 

exemplo, consideremos a seguinte passagem em que o geógrafo rememora um fato 

do passado para comentar sobre a situação administrativa da cidade de Alexandria 

após o domínio ptolomaico: 

 

 “Mais les Romains, dans la mesure de leurs moyens, si j’ose dire, ont 
corrigé bien des choses em organisant la ville comme je l’ai explique et em 
affectant à l’arrière-pays des fonctionnaires appelés épistratèges, 
nomarques et ethnarques jugés competentes pour les affaires mineures.” 
(ESTRABÃO, XVII, 1, 13)436 

 

É evidente a situação de influência de uma administração romana sobre um 

território egípcio já sobre controle estrangeiro. Daí, poderíamos refletir o que 

significaria, portanto, a caracterização dos primeiros como portadores e 

disseminadores de uma ordem numa região, aparentemente, problemática? O 

Egito, como província imperial, teria um papel mais relevante para o Império Romano 

do que às demais províncias norte-africanas?  E, por fim, a situação que teríamos 

dentro desse espaço de poder poderia ser considerada como de legitimação de uma 

agente romano como ordenador de um mundo já conhecido, mas em vias de 

reconfiguração? Bem, essas são questões a serem desenvolvidas ao longo da 

pesquisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falando de como os discursos são assombrosos em termos de inferiorização 

do Outro, Said (1995, p. 51) afirma que “mais importante do que o próprio passado, 

portanto, é a sua influência sobre as atitudes culturais do presente.”. É evidente 

pela sua fala que o passado reverbera na sociedade hodierna; e, considerando um 

contexto da Antiguidade, podemos afirmar que a Geografia também exerceu, 

mesmo que no próprio texto, influências naqueles que vieram a conhecê-la. É um 

                                                           
436 “Mas os Romanos, na medida de seus meios, se me atrevo a dizer, corrigiram muitas coisas 
organizando a cidade como eu expliquei e atribuindo aos funcionários do interior chamados 
epistrategos, nomarcas e etnarcas, considerando-os competentes para os casos menores.” 
(ESTRABÃO, XVII, 1, 13).  
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espaço de poder ao ser uma narrativa que, apesar de cultural, possibilitaria a 

legitimação de um domínio romano sobre o mundo conhecido à época, que pode ser 

percebido tanto nas passagens que apresentam uma influência direta dos romanos 

em realidades periféricas – fora de Roma, centro do Império - como nos trechos em 

que se evidencia uma hierarquização dos povos (dos mais civilizados, à Oriente, aos 

mais bárbaros, à Ocidente). 

De fato, precisamos nos dedicar tanto à investigação do texto como de seu 

contexto de produção. Afinal, quais eram as intenções de Estrabão ao produzir uma 

obra “colossal”? Servir apenas ao cidadão culto ou como um instrumento de 

divulgação de uma ordem cósmica criada a partir do movimento de expansão do 

Império Romano sobre o mundo conhecido à época? Continuar uma tradição 

historico-geográfica que remonta à Herodótodo, Políbio e Posidônio? Enfim, como 

produlto de uma cultura, a Geografia é uma obra prenhe de indícios que nos 

permitem identificar a dinâmica (conflituosa ou não) de uma determinada realidade 

social. No presente estudo, verificamos a proficuidade da crítica aos conceitos que 

até a década de 1990 dominaram a historiografia sobre o mundo romano, 

especialmente, o conceito de romanização. Com os trabalhos desenvolvidos por 

autores como Mattingly e Whittaker, verificamos a problematização de um conceito 

que contribuiu para a essencialização de realidades antigas, ofuscando outras 

experiências históricas que não a romana. Aliás, percebemos a crescente tendência 

da utilização de outros termos para elucidar nuanças da Antiguidade, dentre eles, 

o termo experiência(s), cabível dentro do amplo contexto designado como 

Imperialismo.  

Por fim, a discussão da fonte, articulada ao estudo do conceito e fenômeno 

(teórico/factual) do imperialismo e dos conceitos de poder e espaço, - amparados 

pela perspectiva dos estudos pós-coloniais - permitem que novas contribuições 

sejam feitas ao debate sobre a Geografia, um discurso que comporta narrativas 

que configuram diferentes espaços de poder. Portanto, salientamos a validade do 

estudo dessa fonte histórica que foi definida pela historiografia como um discurso 

oficial e que, como tal, deve ser analisado levando-se em conta suas 

particularidades, intenções e limitações. 
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INTRODUÇÃO 

 

A História Antiga permanece em constante diálogo com o presente. O 

conhecimento sobre o mundo antigo e a forma como o abordamos altera-se 

conforme as transformações políticas e sociais do contexto em que estamos 

inseridos. As narrativas históricas sobre o Império Romano, sejam elas 

centralizadoras da cidade de Roma ou das Províncias, da óptica constitucional e 

biográfica dos imperadores ou da análise da sociedade englobando aqueles que 

ficaram à margem da historiografia tradicional, refletem diretamente a conjuntura 

em que se encontra o pesquisador. Assim, eventos decorridos ao longo do último 

século foram importantes no processo de reinterpretação e busca por novas 

perspectivas de estudos sobre o Império Romano. Guarinello (2014, p. 185) aponta 

alguns desses eventos marcantes, tais como as duas Grandes Guerras, a 

revolução russa, a revolução dos costumes nos anos de 1960 e 1970, a queda do 

Muro de Berlim e os processos de globalização e suas crises. 

Há, portanto, uma tentativa de descontruir aquilo que é entendido na 

historiografia como o processo de Romanização. Este termo surge na historiografia 

em fins do século XIX para denominar o processo de contato entre os Romanos e 

outros povos, através da sobreposição da cultura romana sobre as culturas 

provinciais. Vinculada ao conceito antropológico de aculturação e a teoria do 

evolucionismo cultural amplamente difundido nesse contexto, propagava-se a 

concepção de que coexistiam sociedades “primitivas” e sociedades “civilizadas”, de 

modo que a substituição completa de uma cultura pela outra seria um processo 

justo e necessário.  

Desta forma, a Romanização é entendida como um processo de mudança 

cultural: o abandono da identidade cultural local pela adesão da cultura Romana. 
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Esta perspectiva teórica reflete a ideologia imperialista do contexto. De acordo 

com Norma Musco Mendes (2007, p. 02): 

 

A experiência imperialista romana foi apropriada pelos discursos ideológicos 
das potências coloniais, que a utilizaram para justificar e legitimar o direito 
de conquista, vinculando a ação imperialista da Inglaterra, França, Itália 
como herdeiras de Roma e como uma forma legítima de disseminar entre os 
nativos o que os Romanos chamavam de civilização. 

 

Atualmente o termo vem sendo reinterpretado e há uma tendência de 

desenvolvimento de estudos regionais acerca do Império Romano. As mudanças 

sucedidas pelo neocolonialismo e os movimentos de libertação nacionais trazem à 

tona a teoria pós-colonial.  Segundo Mendes (2007, p. 04): 

 

Esta postura teórica preocupa-se com uma linha de abordagem que privilegia 
como unidade de análise as periferias, afastando-se dos estudos 
centralizados na ótica de Roma. Ou melhor, defende a existência da 
heterogeneidade na definição daquilo que se classifica como Romano ou 
nativo [...] ademais, a apropriação das instituições, práticas sociais e os 
itens da considerada cultura material dos Romanos variou de significado e 
intensidade de acordo com as características regionais e os interesses dos 
distintos grupos sociais que formavam as comunidades nativas. 

 

Apresenta-se, portanto, uma ênfase na dimensão cultural das sociedades, 

partindo da periferia para o centro. O império Romano passa a ser visto como uma 

fusão de múltiplas identidades, resultado de um longo processo de integração. 

Segundo Guarinello “A imagem hoje predominante é a de um Império multicultural, 

tolerante, integrado, centrado no Mediterrâneo, se estendendo pela Europa central 

e pelas terras interiores por meio de um lento processo de integração cultural 

(2010, p. 116). ” Todavia, essa nova perspectiva teórica não deve ignorar o fato de 

que as sociedades foram profundamente alteradas, de modo que a integração não 

representou uma paz geral, provocando também perda de liberdade, repressão, 

violência e pobreza, mesmo com as reações de resistências. 

Desta maneira, este ensaio busca analisar o Império Romano através do 

estudo da província da Lusitânia. Por meio da contextualização da formação da 

província é possível entender as intenções, estratégias e consequências do 

processo de expansão e integração do império. Para isto, é necessária a utilização 

de fontes documentais, abrangendo uma amplitude de possibilidades, que vão das 

fontes escritas à cultura material. Tendo em contexto um ensaio de finalização da 
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disciplina História Antiga III, na análise de uma temática no tocante ao estudo das 

Províncias Romanas.  

 

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

A contribuição da arqueologia é de suma importância, pois, ao tratar-se de 

artefatos cotidianos, apresenta um manancial de informações e perspectivas de 

análise. A epigrafia traz à tona uma grande quantidade de informações que podem 

ser extraídas das inscrições para além do texto. Segundo Pintado (1997, p. 97) 

“A epigrafia é a ciência que se dedica ao estudo dos textos escritos, ou melhor, 

inscritos sobre um suporte duro, que seja pedra, bronze ou madeira, isto é, que 

constituem as inscrições, e no caso da Epigrafia Latina as inscrições latinas, o seu 

verdadeiro objeto de estudo. ” 

Buscando-se analisar as cidades províncias como experiências distintas no 

processo de integração do Império Romano, as inscrições e seus aspectos 

arquitetônicos refletem a participação dos grupos locais na construção do espaço 

urbano, a vivência do ambiente e o diálogo entre a cultura romana e as cidades 

locais. Acerca dessa perspectiva, Borges (2014, p. 148) destaca: 

 

A análise das inscrições epigráficas imperiais nos permite observar tanto as 
expectativas de poder dos grupos locais, quanto às funções públicas 
desempenhadas pelos indivíduos, os vínculos estabelecidos entre as famílias 
e os vínculos e as formas de relação entre as municipalidades [...] ao mesmo 
tempo que contribuem para a integração das elites municipais no sistema 
social imperial romano, e para a inserção das mesmas no suporte ideológico 
imperial. 

 

Frente a amplitude de possibilidades documentais e a abrangência do tema, 

o recorte documental utilizado consiste na descrição da península Ibérica feita por 

Estrabão, através da tradução feita por Jorge Deserto e Susana da Hora Marques 

Pereira (2016) em “Geografia Livro III: Introdução, tradução do grego e notas. ” 

 Conforme os autores (p. 23): 

 

A descrição da Ibéria, motivo do tomo terceiro da Geografia estraboniana, é 
concebida a partir da perspectiva de um Grego que esteve em Roma entre 
os reinados de Augusto e de Tibério [...] Estrabão vai tomando um 
conhecimento mais informado e preciso, que não resulta da observação 
direta, uma vez que o autor não chegou a visitar essas paragens, mas de 
testemunhos orais, nem sempre fiáveis e coerentes, e, sobretudo, da leitura 
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de diversas fontes escritas, referidas e citadas de modo reiterado ao longo 
do tomo III. 
 

Estrabão de Amásia, autor de origem grega, viveu sob Império Romano, 

presumivelmente na transição entre os séculos I a.C. e I d.C. Considerado 

conhecedor do mundo através das diversas viagens que realizou à vários territórios 

da Ásia Menor, Grécia, Roma e boa parte da Península Itálica, pode-se dizer que o 

autor e a obra estão intrinsicamente ligados. Outro fator importante sobre o autor 

e a obra é que, do ponto de vista de Estrabão, há uma linha de continuidade e de 

proximidade entre a tradição e o trabalho contemporâneo. No decorrer da obra, 

Estrabão revela uma relação de proximidade com Homero. Para ele, a clássica épica 

homérica é uma importante fonte de análise como também uma informação 

verdadeira.  

A Geografia De Estrabão contém 17 livros: Dois livros de introdução; nos 

quinze livros restantes uma viagem ao redor do Mediterrâneo (Ibéria, Europa, Ásia 

Menor, Índia, regressando depois pelo sul, Norte de África e território da Líbia). 

Sobre a data e o local de composição não há definição. Todavia, sabe-se que foi 

produzida em Longo e duradouro processo de acumulação de dados e de escrita. 

Utilizaremos, aqui, o Livro III (divide-se em cinco capítulos) que tem como tema 

geral a descrição da Ibéria e o relato das características de cada território.  

Foram escolhidos três fragmentos de texto presentes especificamente no 

“Capítulo 3: Costa ocidental e Setentrional da Ibéria. Lusitânia. Montanheses do 

Norte Peninsular. ” Tendo em vista os fragmentos de texto selecionados e seus 

determinados temas, foram organizados da seguinte maneira: 

PRIMEIRA PASSAGEM 

A DELIMITAÇÃO 

GEOGRÁFICA DA 

LUSITÂNIA 

SEGUNDA PASSAGEM 

DESCRIÇÃO DOS 

ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS DO 

TERRITÓRIO DA 

LUSITÂNIA 
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Assim, o primeiro fragmento diz respeito à delimitação geográfica da Lusitânia: 

 
A norte do Tejo, a Lusitânia é o maior agregado populacional dos Iberos e o 
combatido durante mais tempo pelos Romanos. Delimita esta região, do lado 
sul, o Tejo; a oeste e a norte, o Oceano, e a este, os Carpetanos, os 
Vetónios, Vaceios e Galaicos (povos estes conhecidos; os outros, nem vale 
a pena nomeá-los, devido à sua pequena dimensão e falta de renome); ao 
contrário dos contemporâneos, porém, alguns chamam-lhes também 
lusitanos (ESTRABÃO, Livro 3, cap. 3,3; Tradução de DESERTO; PEREIRA, 
2016) 

 

O segundo fragmento trata da descrição dos aspectos geográficos do 

território da Lusitânia: 

 

Ora a região de que estamos a falar é fértil e atravessada por rios grandes 
e pequenos, todos eles fluindo desde as partes orientais, paralelos ao Tejo; 
e a maior parte deles tem navegações rio acima e uma grande quantidade 
de pepitas de ouro. Destes rios, os mais conhecidos, a seguir ao Tejo, são 
o Mondego, que permite uma pequena navegação rio acima, bem como o 
Vouga. Depois destes o Douro, que vem de longe e corre por Numância e por 
muitas outras povoações de Celtiberos e Vaceios, e que é navegável para 
grandes embarcações por cerca de oitocentos estádios. Em seguida outros 
rios, e após estes o Letes, a que alguns chamam Lima e outros Belião; 
também este flui desde território dos Celtiberos e Vaceios. Depois deste, o 
Báinis (outros, no entanto, dizem Minho), de longe o maior dos rios na 
Lusitânia e igualmente navegável por oitocentos estádios (Posidónio afirma 
que este corre desde território dos Cântabros). Diante da sua embocadura 
situam-se uma ilha e dois quebra-mares com ancoradouros. É justo louvar a 
natureza, porque estes rios têm as margens altas e capazes de receber o 
mar nos seus canais quando a maré sobe, de modo que não transbordam 
nem inundam as planícies. Foi precisamente este o limite da campanha de 
Bruto; mas mais adiante existem muitos outros rios, paralelos aos 
mencionados (ESTRABÃO, Livro 3, cap. 3,3; Tradução de DESERTO; 
PEREIRA, 2016) 

 

O terceiro fragmento trata da descrição de aspectos culturais da população 

local: 

 

Diz-se que os Lusitanos são dados a emboscadas, à espionagem, que são 
vivos, ligeiros, bons em manobras. Têm um escudo pequeno de dois pés de 
diâmetro, côncavo na frente, preso [ao corpo] por correias, pois não tem 
manilhas nem outro tipo de pegas. Têm também um punhal ou um cutelo. A 
maior parte usa couraças de linho; alguns, porém, usam-nas de malha e 
elmos de três penachos, mas os restantes, elmos feitos de tendões. E os 
de infantaria têm também cnémides e vários dardos cada um; uns quantos 
usam ainda uma lança (as pontas são de bronze). Diz-se que alguns dos que 

TERCEIRA PASSAGEM 
ASPECTOS CULTURAIS 

DOS LUSITANOS 
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habitam junto ao rio Douro vivem à maneira lacónica, utilizando lugares 
específicos para se ungirem duas vezes por dia, tomando banhos de vapor 
produzido por pedras aquecidas, banhando-se em água fria e fazendo uma 
única refeição diária, com limpeza e simplicidade. Os Lusitanos são dados a 
sacrifícios e examinam as entranhas das vítimas sem as extrair; inspecionam 
também as veias do flanco e é pelo tacto que se pronunciam. E fazem ainda 
predições através de entranhas de homens, prisioneiros de guerra, que 
cobrem com saios; em seguida, quando a vítima é golpeada pelo arúspice nas 
entranhas, adivinham em primeiro lugar a partir do seu modo de cair (depois, 
cortando as mãos dos prisioneiros, consagram as direitas como oferenda 
aos deuses) (ESTRABÃO, Livro 3, cap. 3,3; Tradução de DESERTO; PEREIRA, 
2016) 

 

Além disso, foi utilizado como apoio bibliográfico a produção textual de alguns 

autores, tais como Noberto Luiz Guarinello; Norma Musco Mendes e Vasco Gil 

Mantas, no objetivo de encontrar no apoio teórico, contribuições para a análise 

sobre o Império Romano através do estudo da província da Lusitânia. Por meio da 

contextualização da formação da província, se torna possível entender as 

intenções, estratégias e consequências do processo de expansão e integração do 

Império.  

        

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

 

            A província da Lusitânia à qual se refere nossa abordagem neste ensaio, 

engloba aspectos importantes no seu processo de formação, nas intenções de 

Roma para suas respectivas conquistas, e posteriormente na relação do atlântico 

com o mediterrâneo.   Variadas perspectivas são estudadas sob o olhar do domínio 

concreto da Lusitânia, e que permitiram começar a desenhar de uma forma 

consistente uma nova ideia do Império Romano, no quadro da qual deverá ser 

repensado o papel desempenhado pela Lusitânia.  

                A província romana da Lusitânia, uma entidade administrativa criada há 

mais de 2.000 anos entre 16-13 a. C., é talvez uma das menos conhecidas pela 

historiografia, apesar de ser uma das mais interessantes, devido à sua localização 

geográfica no Império Romano, pela diversidade de povos que a habitavam e 

recursos endógenos existentes, bem como ao significado político da sua criação. 

Teve como capital a colónia Augusta Emerita, cidade mandada fundar em 25 a.C., 

pelo próprio imperador Augusto.  
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PROVÍNCIA DA LUSITÂNIA  

 
 

                

 

 

 

 

 

  

 Instalada num ponto estratégico do rio Guadiana (O rio Guadiana ou Odiana é 

um rio da Península Ibérica), a capital desta província articulava a circulação entre 

outra província, a Bética (atual Andaluzia), as terras do noroeste peninsular e as 

do eixo meridional em direção à costa atlântica e o seu porto, Olisipo. Augusta 

Emerita, ao contrário das outras duas capitais da Hispânia romana (Tarraco, atual 

Tarragona e Carthago Nova, hoje Cartagena) não tinha uma saída direta para o mar, 

e daí que principalmente Olisipo, atual Lisboa, mas também a restante rede de 

importantes cidades implantadas junto aos rios constituísse um complexo de 

“portas” de entrada e saída para o grande mar Oceano, fato exaltado por Estrabão 

no fragmento que trata da descrição dos aspectos geográficos desse território.  

            Com a “atlantização” do Império, a partir do governo do imperador Cláudio, 

em face da necessidade de apoio aos contingentes militares envolvidos na 

in Vasco Gil Mantas "As 
cidades marítimas da 
Lusitânia" in J-G. Gorges 
(org.). Les villes de 
Lusitanie Romaine, CNRS, 
Paris 1990; pp. 149-205 
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integração da Britânia e da comunicação com a Germânia Inferior, a posição de 

finisterra da Lusitânia altera-se, sendo, a partir de então, um espaço de articulação 

na rota marítima entre o Mediterrâneo e as paragens setentrionais. A Lusitânia 

tornava-se essencial na criação de um verdadeiro Atlanticum Nostrum que os 

romanos acrescentaram ao seu Mare Nostrum, o Mediterrâneo. Tendo em vista 

que, a organização administrativa de qualquer território, como o da Lusitânia, com 

o intuito de integrá-lo numa unidade política e cultural é sempre um processo lento 

e de longa duração, ainda que as intenções e decisões sejam bem efetivas e 

determinadas no tempo; o ponto de partida para Roma é a escolha de lugares ou 

povoados centrais já existentes como centros administrativos dos territórios, 

cujos limites respeitam, quase sempre e quando possível, as divisões e identidades 

etno- geográficas.  

 

VIAS DA LUSITÂNIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Carta Itinerária ao Sul do Tejo, 

para os tomos IV e V de As 

Grandes Vias da Lusitânia. 

Parte do mapa dobrado na 

contracapa in Mário Sáa. As 

grandes vias da Lusitânia. O 

Itinerário de Antonino Pio, vol. 

IV, s. ed., Lisboa 1963 
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As fontes, sobretudo literárias e pela ciência que tem por objeto de estudo 

as moedas e as medalhas, dão-nos a conhecer o nome de vários lugares elevados 

do sul da Lusitânia que constituíam esses lugares centrais em pleno século I a.C., 

e que vão ser tidos em conta pela reforma administrativa de Augusto, levada a cabo 

em finais desse século. Augusto sabia que se era difícil integrar territórios, como 

foi o caso da Hispânia, era extremamente fácil perdê-los. Concluída a anexação, a 

melhor forma de manter os novos territórios na esfera de Roma seria pela sua 

integração total só possível com Pax e progresso, onde todos pudessem participar. 

Desde logo era necessário construir oportunidades e atrativos socioeconômicos 

abertos a todos, particularmente aos autóctones, que permitiriam reforçar o seu 

bem-estar e respetivos estatutos; depois criar símbolos identitários de uma nação 

que, tendo Roma como cabeça, respeitaria e integraria muito das realidades locais.  

            A ligação do mar em relações econômicas se torna presente, por possuir 

valores simbólicos e estratégicos em desenvolvimento da manutenção comercial. 

Todavia, o desenvolvimento, a expansão e a manutenção do Império apoiaram-se 

abertamente em domínio do mar, inicialmente centrado no Mare Nostrum para 

depois se alargar a outras áreas, como o Atlântico e o Mar Vermelho, evidenciando 

características ainda presentes, em exemplo do comércio marítimo. No contexto, 

a história romana, embora centrada no Mediterrâneo, caracteriza-se por um 

cenário resultante de múltiplos contatos culturais e tecnológicos, que 

acompanharam a transformação de cidade-estado italiana numa república imperial 

mediterrânica e, num império universal, à escalada época, naturalmente. 

           O Oceano representou sempre um topo de grande significado na ideologia 

imperial romana, interpretando-se as suas margens como limite natural de um 

Império Universal, como tal limite do mundo civilizado. O litoral lusitano superou 

essa condição geográfica, oferecendo o suporte dos seus portos a uma navegação 

que, independentemente do seu destino final, era atlântica. Para compreendermos 

melhor a forma como as atividades marítimas se desenvolveram na Lusitânia 

devemos ter em conta os diferentes níveis do comércio marítimo romano, parte do 

qual, o de maior volume e significado provincial, dependia largamente da intervenção 

estatal.  Julgamos que a economia comportava três escalões, local, regional e 

imperial propriamente dito. Estes escalões, todavia, não se excluem mutuamente, 
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antes, pelo contrário, surgem frequentemente associados e com características 

de complementaridade. Assim, a cabotagem serviu à difusão de produtos regionais 

ou importados através de um porto lusitano, e também serviu à concentração de 

produtos destinados à exportação para a Itália ou para os exércitos, segundo uma 

característica própria do comércio marítimo antigo. 

                Norma Musco Mendes, em seu artigo “O espaço urbano da cidade de 

balsa: uma reflexão sobre o conceito de romanização (2007)” descreve sobre o 

território e como se constrói tal processo, através destas dimensões nos auxilia a 

compreender que a construção da infraestrutura imperial romana foi norteada pela 

concepção de mundo própria da ideologia imperial Romana, tendo sido materializada 

pela forma de anexação do território conquistado, ou seja, a criação das províncias 

– (região sob a esfera permanente da administração romana, fonte de recursos 

regulares em forma de tributos e impostos sobre as propriedades territoriais, 

minas, mercadorias e serviços) – e pela divisão do território provincial. Tornando 

significativa a organização no espaço de lugares delimitadores, os quais 

simbolizavam o poder de uma entidade política, administrativa e judiciária, ou seja, 

uma forma de apropriação, intervenção e ordenação do espaço que se 

fundamentava nas relações de dominação e de autoridade numa determinada 

temporalidade.  

            Encaminhando-se na abordagem do autor Vasco Gil Mantas em 

“Navegação, Economia e Relações interprovinciais: Lusitânia e Bética (1998)” ao 

problematizar, acaso existissem dúvidas quanto às características, mercantis e 

econômicas, das exportações peninsulares, difundida por via marítima, através da 

navegação direta ou de cabotagem. Utiliza-se da seguinte referência:  

 

Desta forma, a escassez de referências concretas aos portos lusitanos 
parece-nos refletir não a mediocridade da vida marítima nesses portos, 
como pretende J. Edmondson, mas sim as características especiais da 
navegação regional, largamente relacionada com a cabotagem e com a 
prática do transbordo de mercadorias em portos de trânsito tanto como a 
sua integração num sector marítimo controlado pelos portos béticos desde 
época anterior ao domínio romano, limitando de forma persistente o 
desenvolvimento da navegação direta entre a Lusitânia e outras regiões do 
Império. A aparente contradição entre o silêncio das fontes literárias e 
epigráficas e os testemunhos arqueológicos da exportação de enormes 
quantidades de produtos lusitanos encontra, assim, uma explicação 
aceitável, em termos geográficos e históricos (MANTAS, 1998, p. 211). 
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            As fontes literárias indicam que o transbordo de mercadorias e a reunião 

de cargas oriundas de diversas regiões se efetuaram regularmente em portos 

béticos.  Com efeito, Estrabão referiu por diversas vezes o papel fundamental do 

porto Gaditano no tráfico marítimo para a Itália. 

            Posteriormente Mantas em sua abordagem analisa o eixo atlântico, que se 

desenvolveu gradualmente a partir da Hispânia. Demonstrando a Segunda Guerra 

Púnica que trouxe os Romanos às regiões oceânicas da Península, onde 

encontraram uma estrutura comercial marítima em pleno funcionamento, apoiada 

em estabelecimentos portuários de tipo colonial, com divergências de interesses 

nas regiões, atlânticos num caso, mediterrânicos noutro, poderá ter pesado na 

sorte da guerra na Hispânia.  A partir destes portos desenvolvia-

se regular movimento tocando numerosos portos por um cenário oriental, 

bem conhecido em Lisboa (Olisipo) e em Alcácer do Sal (Bevipo), que sob a 

denominação de Urbs Imperatoria Salacia manteve durante a República a sua 

posição de principal porto da fachada atlântica a oeste de Gades. Estes portos 

serviam de escala à navegação de longo curso que procurava as 

costas setentrionais do Atlântico, navegação de que se conservaram ecos na Ora 

Marítima de Avieno.  

         É o que se pode deduzir do que Estrabão, recorrendo a fontes anteriores, 

recolheu na Geografia: “Como todas as áreas de fronteira mal conhecidas, o 

Atlântico prestava-se tanto a interpretações sombrias como a mirabolantes 

fantasias, que prevaleceram longamente antes de cederem à geografia real através 

da experiência transmitida ou adquirida.” (Morillo,Cerdán 2003: 14-41, apud 

MANTAS, 1998) 

            Não é fácil a navegação atlântica, com enormes amplitudes de mar é que 

vão aumentando para norte, correntes poderosas, como as do Estreito de Gibraltar 

(uma separação natural entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico), ponto 

alto da geografia mitológica, ou as do Canal da Mancha (um braço de mar que faz 

parte do oceano Atlântico), todas zonas de ativa navegação romana. Se o regime 

de ventos no Mediterrâneo obrigava a observar rigorosamente as rotas a seguir e 

o calendário marítimo, como sucedeu até ao ocaso dos veleiros, no Atlântico o 

problema não era mais simples, uma vez que a época de navegação era menor e que 



672 
 

 
 

a nortada na costa ocidental da Hispânia dificultava, nos meses de Verão, a 

navegação para norte.  

            As fontes, mesmo descontando alguma retórica, consideram a navegação 

atlântica normal, primeiro relativamente limitado a áreas a norte e a sul do 

Estreito, mas rapidamente ganhando outros setores, alvo de reconhecimentos que 

acompanharam a progressão da conquista da Hispânia e depois da Gália. A 

Lusitânia ganhou particular importância, não só como região abastecedora, mas 

também como obrigatória área de passagem que servia de escala à navegação vinda 

do Mediterrâneo ou dos portos da Bética, com os quais sempre esteve relacionada. 

É certo que o transporte via Mediterrâneo com transbordo para navegação fluvial 

pela Gália, permaneceu, mas o custo muito mais reduzido do transporte pelo 

Atlântico não deixou de pesar na opção por esta rota marítima (GREENE, 1986, p. 

40, apud MANTAS, 1998).  

            Portanto, é necessária uma nova visão sob o papel da Lusitânia no contexto 

do império romano. Redimensionar e ampliar o papel da província. Logo definimos o 

Império Romano como uma entidade política centralizada, caracterizada por uma 

estrutura celular e concêntrica, a qual era fundamentada numa relação de troca 

de poder e riqueza entre e áreas integradas, semiperiferias e periferias (MENDES, 

2002, p. 308). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando uma nova perspectiva de análise do Império Romano a partir do 

enfoque na província da Lusitânia, é possível evidenciar que a obra de Estrabão 

reflete o contexto em que vive. Como testemunha do processo de expansão romana 

pela península Ibérica, Estrabão louva o papel civilizador e pacificador desse 

processo. 

A geografia era destinada nesse período apenas aqueles considerados 

“cidadãos ativos” que participam da vida pública, ou seja, membros da elite romana 

(na qual Estrabão fazia parte) que dispõem de poder político e militar. Todavia, vista 

por outra perspectiva, a descrição não se revela apenas como uma mera descrição 

geográfica, mas como um espelho das transformações históricas do período.   
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A descrição dos aspectos geográficos do território da Lusitânia revela a 

diversidade de povos que a habitavam, o significado político da sua criação em um 

ponto estratégico e o seu papel essencial na ligação do mar em relações 

econômicas. Descrever esses aspectos seria então, uma forma de apresentar a 

província como um atrativo socioeconômico, integrando-a ao Império Romano. 

Ao tratar da descrição dos aspectos culturais desses povos, é possível notar 

a existência de marcadores de identidade do outro (indumentária, habitações, 

rituais de sacrifício, hábitos de higiene, etc), revelando realidades étnicas e 

culturais diferentes. A dicotomia entre Romanos e bárbaros, civilizado e incivilizado 

é sempre visível, considerando mais ou menos bárbaros de acordo com a sua maior 

ou menor resistência à cultura e à política romana. Desse modo, Estrabão mantém 

seu discurso a favor de Augusto e do seu projeto de estabilidade e paz para todos. 

A presença romana marca assim, em qualquer caso, um antes e um depois, 

constituindo-se, segundo Estrabão, como móbil de uma transformação e de um 

enquadramento progressivo das distantes gentes bárbaras do extremo 

setentrional do Ocidente europeu num mundo civilizado.  

Desta maneira, a integração do Império Romano não consistiu num processo 

de aculturação, mas numa rede complexa de interação entre grupos culturalmente 

heterogêneos. Em suma, o termo deve ser reinterpretado e a tendência ao 

desenvolvimento de estudos regionais acerca do Império Romano é reveladora de 

um cenário de múltiplos contatos culturais e tecnológicos. 

Portanto, diante do aporte teórico fundamental para o estudo da província, 

conclui-se com Norma Musco Mendes (2002, p. 308): 

 

A romanização é vista como um processo de mudança socioeconômica 
multifacetada em termos de seu significado e mecanismos, implicando em 
diferentes processos de aculturação. Nesta perspectiva, fica implícito o 
reconhecimento de um contínuo desenvolvimento da cultura material nativa, 
aberta a processos interativos diferentes em épocas distintas e em 
resposta à escolhas e demandas locais, resguardando-se a alteridade.  
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INTRODUÇÃO  

 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, a cidade de Natal passou por um 

lento processo de transformações das estruturas físicas e das sociabilidades. Durante 

o governo republicano no Rio Grande do Norte, os grupos que dominavam a política local 

impulsionaram um processo de reformas e melhoramentos urbanos dos espaços 

públicos localizados no centro da cidade e fora do núcleo central437. No período de 1900 

a 1919, houve uma série de modificações físicas na capital em decorrência da execução 

“de obras de aterro e nivelamento de espaços centrais e construção de novos 

logradouros públicos com boas condições de salubridade”438.  

A remodelação urbana, tendo à frente Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

desde o final do século XIX, foi concretizada a partir da definição de um novo traçado 

urbano, bem como pela abertura de avenidas, pela construção de novos bairros e pela 

expansão e regulamentação dos serviços e dos equipamentos urbanos, por meio da 

Intendência Municipal. Dentre as intervenções que tomaram impulso no início do século 

XX, podemos destacar o jardim da praça Augusto Severo, a reforma do cais Tavares de 

                                                           
437 FERREIRA, Angela Lúcia de Araújo; EDUARDO, Anna Rachel Baracho Eduardo; DIAS, Ana Caroline de 
Carvalho Lopes Dantas; DANTAS, George Alexandre Ferreira. A higiene e as ações do poder público 
modificando e expandindo o espaço urbano: 1900 a 1919. In: FERREIRA, Ângela Lúcia [et al.]. Uma cidade 
sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal – 1850 a 1969. Natal: CREA, 2008.  
438 Ibid., p. 60. 
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Lyra, o calçamento e arborização da avenida Rio Branco, o embelezamento de praças e 

avenidas e a ampliação do espaço urbano, a partir da criação de um novo bairro, em 

1901, denominado Cidade Nova.  Tais investimentos foram viabilizados, em grande 

medida, por um empréstimo contraído aos banqueiros franceses, em 1909, durante o 

segundo mandato do governador Alberto Maranhão (1908-1913).  

O desejo pelo “novo” designou, na ótica dos agentes oficiais da cidade, “lugares, 

mercadorias e técnicas”439, na perspectiva de que Natal, nessa nova conjuntura, 

superasse o seu estado de atraso e estagnação econômica.  Buscando legitimar-se no 

poder, o grupo familiar Albuquerque Maranhão almejava construir uma nova espacialidade 

e identidade norte-rio-grandense, inscrevendo-se “nas toponímias da urbe, nos novos 

espaços criados e, especialmente, na historiografia estadual e local, que começou a ser 

escrita e disseminada nesse período”440.  Nesse sentido, a execução de obras como o 

teatro Carlos Gomes, o jardim público e os bondes elétricos buscava alterar as 

estruturas materiais, mas, principalmente, almejava suscitar a aprendizagem dos 

frequentadores desses locais e “civilizar” o público que frequentava as óperas de 

companhias que desembarcavam na capital441.  

Em meio à dinâmica de reformas sociais e técnicas, os espaços de sociabilidades 

se consolidaram ao longo das primeiras décadas do século XX como signos de um 

processo cumulativo, denominado progresso, provocando “impacto sobre as 

imaginações e o comportamento coletivo, fenômeno que, em si mesmo, indicava uma 

dinâmica nova se instalando entre os moradores da cidade”442. Os próprios 

investimentos nos “melhoramentos materiais” buscavam estimular a aceleração do 

progresso no estado e, ainda, exercer a função de “capital produtivo”443. Contudo, as 

ambivalências e contradições desse discurso de transformação foram elucidadas pelos 

cronistas locais, tais como Cascudo, Manoel Dantas e Henrique Castriciano, enquanto 

                                                           
439 ARRAIS, Raimundo; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. O corpo e a alma da cidade: Natal entre 
1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008. p. 11.  
440 SIQUEIRA, Gabriela Fernandes de. O homem que pintava a cidade por meio de palavras. Literatura e 
História. São Paulo: Cordis, n. 10, p. 93-131, jan./jun. 2013. p. 99.  
441 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. In: DANTAS, Manuel. Coisas da terra. Natal, 2017 (no prelo). 
p. 17.  
442 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. In: DANTAS, Manuel. Coisas da terra. Natal, 2017 (no prelo). 
p. 17. 
443 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. cit., p. 11.  
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expectadores e políticos, enquanto intelectuais e viventes dos cenários urbanos que 

descreviam.        

Nas crônicas de Braz Contente, pseudônimo de Manoel Dantas, ele utilizava as 

palavras como ferramentas de intervenção numa sociedade específica, Natal, por meio 

da observação minuciosa dos assuntos do dia a dia e da percepção da aceleração da vida 

urbana. No período de maior concentração das crônicas intituladas Coisas da Terra, 

entre 1907 e 1913, o processo de circulação produtos, jornais e indivíduos intensificou 

o desejo de mudança, sobretudo nos grupos atrelados ao poder político na capital. Nesse 

período, “os filhos desses grupos dominantes viajavam para a Europa e para outras 

capitais do país e, nessas ocasiões, entravam em contato com o processo de 

remodelação urbana que as demais capitais estavam vivenciando”444. Os homens 

letrados, os grupos dominantes e as oposições políticas, em todo o Ocidente, 

acreditavam na existência de uma “força guiando os povos rumo ao futuro, em marcha 

acelerada, e que era preciso abrir caminho para que o Rio Grande do Norte fosse colhido 

por essa força”445. 

A partir dos veículos de informação de maior circulação na cidade, tais como jornal 

A Republica, o Diario de Natal e a revista Cigarra, buscamos analisar como o Estado 

interferia na relação dos frequentadores com determinadas formas de lazer popular, 

tais como os cinemas, e almejava regulamentar as novas sociabilidades urbanas, não 

exclusivas de um grupo social específico. Para compreensão do nosso objeto de pesquisa 

dentro do recorte temporal proposto (1900-1930), no qual se evidencia para os grupos 

dominantes e os intelectuais a eles associados uma “nova Natal”, utilizaremos como 

fontes crônicas, regulamentos, editais e resoluções municipais que nos permitam 

compreender como a ordem urbana frequentemente enunciada pelo grupo dirigente nos 

periódicos locais contrastavam com as diferentes formas de sociabilidades existentes 

no período analisado.  

 

 

 

                                                           
444 SIQUEIRA, Gabriela Fernandes de. A questão da salubridade em Natal nas primeiras décadas do século 
XX na ótica dos periódicos A Republica e o Diario de Natal. Revista de Pesquisa Histórica. Recife: CLIO, 
n. 35, p. 201-226. 2017. p. 202.  
445 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 4.  
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TENSÕES NAS SOCIABILIDADES DENTRO DA CIDADE MODERNA 

 

Inaugurado em 1911, o cinema Polytheama foi revestido da expectativa do novo, 

conforme ressaltou o Diário de Natal, em 1927, “o cinematógrafo é, hoje em dia, uma 

distracção quasi obrigatoria nas cidades civilizadas”446. Localizado na esquina em frente 

à praça Augusto Severo, a sala de exibições suscitou o fascínio do público pelos 

elementos técnicos e pelo aprimoramento do novo aparelho. Tal como noticiava a 

imprensa local, o novo cine atraiu a “curiosidade publica”447 e concentrou não meramente 

uma sala de exibição, mas sim uma sala de jogos, serviços de bar, sorveteria e um palco 

para apresentações teatrais448. Conforme ressaltou Nicolau Sevcenko, a indústria 

cinematográfica nesse período, em especial a norte-americana, superou os teatros e 

assumiu um papel relevante como mecanismo popular de lazer nas grandes cidades, 

“constando de um manancial caudaloso de revistas, informações, mexericos, 

fotografias, pôsteres, suvenires, discos, fã-clubes e turnês artísticas”449.  

Buscando sincronizar os indivíduos física e psicologicamente ao mundo da máquina, 

esse espaço de sociabilidades criou “uma legião de entusiastas ardorosos, que 

encontravam no dinamismo técnico e temático da forma cinematográfica a arte 

compatível por excelência com os estímulos voláteis da cidade”450. Entendido como um 

meio de acesso às ideias científicas por meio de películas educativas, o cinema, na ótica 

do redator da revista Cigarra, irradiava um significativo otimismo como “a grande 

alavanca de um progresso que se acentua cada vez mais”451. Contudo, essa perspectiva 

de associar o cinema como uma escola dos bons costumes, tal como o teatro, 

confrontava-se diretamente com as “algazarras” dos frequentadores, a presença de 

crianças no estabelecimento, as aglomerações de indivíduos na porta de entrada e o 

desconforto das salas, aspectos contestados frequentemente na imprensa local.  

Isso porque, bem como os cinemas Royal e Cine-Teatro Carlos Gomes, criados 

respectivamente em 1913 e 1928, esses estabelecimentos de lazer e diversão 

suscitavam, por um lado, o deslumbramento do público e, por outro lado, o controle da 

                                                           
446 Diário de Natal, Natal, 6 mar. 1927. p. 1.  
447 FITAS. A Republica, Natal, 30 out. 1911. p.2.  
448 A Republica, Natal, 24 out. 1911.  
449 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 
20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 92.  
450 Ibid., p. 89.  
451 CINEMATOGRAFIA. Cigarra, Natal, n. 2, 1928. p. 2.  
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Intendência Municipal no que se refere à emergência de novos valores e novas formas 

de sentir dos frequentadores, um público cada vez mais heterogêneo, que vivenciavam 

outras formas sociais de convivência. Tais interações sociais se diferenciavam, em 

grande medida, das sociabilidades dos grupos dominantes. Os regulamentos do teatro 

Carlos Gomes, reestruturado entre 1910 e 1912, durante o governo de Alberto 

Maranhão, instituíam modos de o espectador “se comportar durante um espetáculo e 

respeitar os artistas”452. Tal como explicita o artigo 32 do referido regulamento: “serão 

remettidos os signaes de approvação ou reprovação que não forem offensivos á moral e 

aos artistas physicamente”453. Tratava-se, na concepção do grupo governante, de um 

espaço de sociabilidade orientado pelos preceitos de moralidade, ordem e asseio, 

associado à sua função educativa, diferentemente da sociabilização que ocorria nos 

cinemas.   

No dia 4 de novembro de 1924, o redator do Diário de Natal estampou uma 

reclamação, transcrita abaixo, sobre a persistência de “grupos de rapazitos aliados a 

garotos de ruas” durante as sessões. Segundo o autor, anônimo, esses grupos 

contestavam o aumento do ingresso do Royal-Cinema e descumpriam, na visão dos 

grupos dominantes e intelectuais a eles associados, as regras de respeito aos artistas 

e as normas de comportamento estabelecidas para contribuir com a “obra 

civilizadora”454:   

 

Por duas vezes, em dias differentes, grupos de rapazitos alliados a garotos das 
ruas, sob o pretexto de elevação no preço das entradas para o Royal-Cinema, 
tentaram perturbar os trabalhos d’essa casa de diversões, rompendo em vaias e 
assobios, em que eram envolvidos algumas vezes cavalheiros e familias que 
tomavam ingressos na occasião. Não sendo esse um meio plausivel de fazer 
reclamações, a Policia teve de intervir, conseguindo afinal restabelecer a ordem e 

assegurar o prosseguimento das sessões455.  

 

 Assim como outras reclamações direcionadas aos periódicos locais, contrárias 

principalmente à programação dos filmes, ao hábito de fumar nos cassinos, à ausência 

de policiais nos estabelecimentos e à presença de pulgas nesses locais populares de 

lazer, esses divergentes usos dos estabelecimentos exprimiam tensões em relação à 

                                                           
452 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 18.  
453 REGULAMENTO do theatro Carlos. Decretos do governo <<1908>>. Natal: Typ. D’ Republica, 1909.  
454 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 17.  
455 ECHOS e factos. Diário de Natal, Natal, 4 nov. 1924. p. 2.  
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função disciplinadora da cidade, por meio de agentes oficiais, tais como a Intendência 

Municipal456. Além disso, esse processo indica como a implementação de novos 

equipamentos urbanos e técnicos na cidade ocasionavam, na visão dos cronistas locais, 

a decadência dos valores modernos, da educação e da “civilização”, na medida em que, 

a partir de seus textos valorativos, inquietavam-se diante da “emergência de um novo 

proletariado urbano”457. 

Manoel Dantas, na coluna De Minha Carteira, um ano após a inauguração do 

primeiro cinema, enfatizou as ambivalências entre o progresso vivenciado na cidade, a 

partir do advento do cinematógrafo, e os usos desses espaços de sociabilidades. Sob o 

pseudônimo de D. Bastos, o cronista fazia alusão aos bondes elétricos em tráfego, aos 

clubes, aos passeios na praia e aos cinemas, exprimindo um sentido pedagógico a partir 

dessas crônicas458. Por meio da referida coluna, publicada no jornal A Republica em 

agosto de 1912, o jornalista e educador observava a atmosfera de surpresa, 

expectativa e exotismo característico das plateias diante do “aparelho mágico”. 

Entretanto apontava, capturando elementos concretos do dia a dia da cidade, como 

esse elemento novo também convivia com forças da decadência e constituía-se como 

um dos “focos que precisavam ser removidos”459 para que o progresso almejado pelos 

grupos dirigentes fosse alcançado na capital. O impacto das exibições cinematográficas 

na população urbana, bem como a composição heterogênea do público, foi descrito na 

passagem da crônica a seguir:  

 

Os cinemas chegam, os films variadas e magníficas atraem-nos e a nossa vista 
bem-amada, que era tão tristinha, frui a luminosa fantasia deslumbradora que nos 
dá o aparelho mágico. E os olhares que tínhamos tão pobres de gozo, sentem-se 
melhores; embora, no apertão do Internacional, as vagas ardentes dos cigarros 

petulantes, queiram, impetuosas, suforcar-nos460. 

 

Ao mencionar o Internacional Cinema, o cronista está aludindo ao Polytheama, 

primeiro cinema fixo construído na cidade e inaugurado no mesmo ano em que a crônica 

                                                           
456 Sobre o desconforto nas salas: Cf. DE MINHA Carteira. A Republica, Natal, 19 dez. 1911. Sobre o 
comportamento do público durante as sessões: Cf. OS DIVERTIMENTOS em Natal. A Republica, Natal, 7 
mar. 1928. Sobre a presença de pulgas nos estabelecimentos: Cf. CINEMAS. Jornal do Norte, Natal, 
17 jun. 1921. p. 2.  
457 CASCUDO, Luís da Câmara. Crônicas de origem: a cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 
20. Natal: EDUFRN, 2005. p. 10.   
458 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 4.  
459 Ibid., p. 5.   
460 FITAS. A Republica, Natal, 12 ago. 1911. p. 1. 
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foi publicada, 1911. Durante a festa de inauguração, conforme estampou o periódico A 

Republica, havia uma grande expectativa de um vasto público, incluindo a presença do 

Governador do Estado, desembargadores, chefes de polícia, comerciantes, industriais e 

outras famílias, quanto aos salões “vistosamente ornamentados” e à iluminação elétrica 

que veio da Alemanha, viabilizada pela empresa de melhoramentos dirigida por Vale 

Miranda e Domingos Barros461. Difundida com grande otimismo na imprensa local, a 

notícia da implantação dos serviços de energia elétrica na cidade difundiu novas práticas 

sociais entre os indivíduos, possibilitando, assim como reiterou Cascudo, na crônica “A 

Noite de Natal” (1924), a “extensão do dia sobre aquelas zonas que haviam sido sempre 

os domínios da noite”462, visto que redirecionou os moradores da cidade para a 

frequentação de atividades noturnas, tais como cafés, bailes, teatros, festas religiosas 

e cinemas.  

Contudo, havia uma inquietação do grupo governante em relação à difusão de 

novos modelos de comportamento e de novos hábitos vivenciados na cidade. Conforme 

demonstrou Márcia Marinho, a expansão do número de bailes, bilhares e cafés nas 

avenidas da Cidade Nova, principalmente a partir da década de 1920, resultou na maior 

presença de mulheres sem o acompanhamento de seus irmãos ou maridos463. A imagem 

da mulher moderna em Natal pode ser representada por Gizinha, protagonista do 

romance de Polycarpo Feitosa, pseudônimo do governador Antônio de Souza. 

Frequentadora dos cinemas, teatros e bailes no Palácio do Governo, a personagem 

rompia com o ideal feminino atrelado à “vigilância ao lar”464, restrito às noções “de 

maternidade, caridade e amor à pátria”465, já que Gizinha estava sincronizada com as 

novidades, as inovações técnicas e o consumo de novas mercadorias.   

O cinema, no decorrer da narrativa, foi representado como um mecanismo de 

crescente ameaça à educação feminina e “desequilíbrio das modernas”. A partir das 

fitas, a moda das cidades de referência naquele momento, tais como o Rio de Janeiro, 

chegava a Natal, de modo a influenciar a assimilação, sobretudo pela personagem 

                                                           
461 A Republica, Natal, 8 dez. 1911. p. 1.  
462 CASCUDO, Luís da Câmara. Crônicas de origem: a cidade de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 
20. Natal: EDUFRN, 2005. p. 19.  
463

 MARINHO, Márcia. Natal também civiliza-se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque 
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464 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 63.  
465 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 7.  
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Adalgiza, de “uma espécie de perversão vinda antes do meio em que vivia, das conversas 

com amigas “adiantadas”, das fitas de cinema cheia de abraços e beijos, de estimulantes 

brutais”466. Na perspectiva dos homens que se exercitavam no campo das letras e 

também atuavam na burocracia do Estado, tais como Antônio de Souza, os costumes 

tradicionais deterioravam-se frente às intervenções materiais e às novas formas de 

diversão e lazer consideradas decisivas para a aceleração da vida urbana em Natal.  

Em consonância com esses valores civilizatórios, a obra de educação feminina, 

impulsionada principalmente pela formação da Liga de Ensino em 1911, inspirada em 

Henrique Castriciano e, a partir dela, pela Escola Doméstica, em 1914, exprimia o temor 

dos grupos governantes à emergência de novas sociabilidades e outras práticas 

produtoras da cidade, tais como os jogos noturnos, danças de rua, passeios públicos e 

cinemas, que corrompiam, na observação no narrador, os valores da modernidade e os 

investimentos materiais implementados na capital. Tal como analisou Margareth Rago, 

“ante a diversificação da vida social e cultural, a emergência de novas práticas de lazer 

e de sociabilidade, desde o início do século XX, inúmeras vozes levantaram-se 

amedrontadas, apontando para “dissolução dos costumes” e para o que supunham ser 

uma segregação social”467.  

No intuito de disciplinar os espaços de exibição cinematográfica, incutindo neles 

as regras de civilidade almejadas em um ambiente de interação social “elegante e 

confortável”468, no discurso dos grupos dominantes locais, Joaquim Inácio Torres, vice-

presidente da Intendência no ano de 1923, assinou um regulamento sobre a 

formalização da venda e distribuição de ingressos nos estabelecimentos de lazer e 

diversão da cidade. Segundo a resolução, os ingressos vendidos pelos proprietários dos 

referidos locais e não confiscados pelo “previo carimbo com o “sinete” da Intendencia 

Municipal” estariam sujeitos ao pagamento de uma multa de 50$ e 500$469. 

Considerando que a regulamentação incidiu, coercitivamente, sobre um espaço de lazer 

popular, que – desde a sua introdução no Ocidente – não demanda prestígio social para 

a inserção de novos frequentadores, percebemos que a imagem negativa de “uma 

                                                           
466 FEITOSA, Polycarpo. Gizinha. 3. ed. Natal: A. S. EDITORES, 2003. p. 101.  
467 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Op. Cit. 
p. 61.  
468 O texto, “Viver na cidade: algumas possibilidades de estudo da cidade de Natal”, analisa alguns espaços 
de sociabilidades dos grupos dominantes, tais como o Aeroclube. In: ARRAIS; FERNANDES. Op. Cit., p. 
277.  
469 ACTO. A Republica, Natal, 30 dez. 1923. p.3.  
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alteridade assustadora – o povo selvagem, incivilizado, bruto” ocasionava inquietações e 

mal-estar nos setores mais privilegiados da sociedade470. A existência das camadas 

populares na cidade, que apresentam diferentes modos de se associar, se divertir e se 

comportar nos espaços públicos, ameaçava, assim, “o cumprimento das determinações 

empregadas coercitivamente pela Intendência471.   

Outros indícios da conflituosa relação entre a ação dos frequentadores dos 

cinemas e o poder público podem ser percebidos a partir do “regulamento da segurança 

publica”, no qual o governo do Estado estabeleceu a proibição de certas condutas 

durante os filmes e especificou uma série de normas para inspeção policial dos teatros, 

cinematógrafos e casas de divertimento público. A partir do decreto número 322, 

publicado em 1927, podemos identificar a instituição de novos hábitos e novos 

comportamentos durante as sessões, conforme explicitou o artigo 268: “providenciar 

para que, dentro do recinto do theatro e, em geral, das casas de espectaculos, se 

observem a ordem e o silencio necessarios, fazendo calar os perturbadores que, na 

reincidencia, serão retirados”472.  

Comportamentos impróprios também foram identificados, por exemplo, durante 

as festas da padroeira da capital. Nesse período, foi noticiada a permanência do hábito 

de soltar fogos, dançar o boi Calemba, congos e outras danças similares, cujas origens 

estavam fortemente relacionadas ao passado colonial da cidade, mais especificamente 

à presença de afrodescendentes e caboclos. Por se associarem, de modo depreciativo, 

às práticas tradicionais, tais formas de interação social não foram aceitáveis nas 

proximidades da Matriz da Apresentação e constituíram-se, na concepção de cronistas 

como Chantecler, pseudônimo de Manoel Dantas, como “hábitos antiquados e 

grosseiros”473. Entretanto, assim como nas salas de exibição, essas sociabilidades 

inauguravam-se novas maneiras de utilizar os espaços e instalavam-se novos ritmos de 

viver a cidade, de modo que a convivência entre o novo e o velho prevalecia, apesar de se 

contrapor às mudanças de um cidade que desejava obter progresso e civilidade.  

                                                           
470 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Op. Cit. 
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 As aspirações do grupo governante local de reformar a cidade materializavam-se, 

por exemplo, na Estação Balneária de Areia Preta, nas soirées do Natal Club e do 

Aeroclube, espaços orientados pelo desejo do grupo governante de irradiar essas formas 

de sociabilidades até que elas alcançassem, em maior ou menor grau, todos os grupos 

sociais474. Contudo, esses grupos dominantes inquietavam-se diante das plateias dos 

cinemas, um público das mais diversas origens sociais, o que impulsionou uma série de 

críticas dos redatores da revista Cigarra em relação à pobreza artística das fitas, 

caracterizadas como “puramente americanas”475. Afinal, assim como se alertava na 

matéria em questão, os cinemas da cidade não exemplificavam a boa arte: “em toda 

parte o mundo está cansado de nus, de vícios, de degradações. [...] Teatro mais do que 

cinema, pode apresar essa útil reação”476.  

 Tal diversidade do público não se verificava nos clubes, espaços de sociabilidades 

exclusivos de um determinado grupo social, que realizava um tipo de atividade específica 

e apresentava um elevado custo de admissão477. Inaugurado em 1906, com estatutos 

bem definidos, o Natal-Club localizava-se inicialmente na mesma sede do Club Carlos 

Gomes. Em 1909, em razão de conflitos entre os sócios dos dois clubes, o governador 

Alberto Maranhão concedeu ao clube um prédio localizado na Ribeira, posteriormente 

reformado por seus sócios, para viabilizar a “diversão diária aos seus associados, 

destacando-se a soirée dançante e os saraus familiares realizados todos os meses”478. 

Assim como outras agremiações prestigiosas, esse espaço de sociabilidade propiciava 

aos indivíduos mais abastados, “novas e modernas formas de se associar, fortaleciam 

os interesses mútuos dos grupos sociais dominantes, mas também, pelo bom exemplo 

que irradiava delas, porque elas trabalhavam naquela obra que se chamava, na época, a 

educação da sociedade”479.  

Esse espaço de sociabilidades, tal como enfatizou Márcia Marinho, apresentava 

regras exclusivas para incorporação de novos sócios. O estatuto e o regimento interno 

                                                           
474 MARINHO, Márcia. Op. cit., p. 124. ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. A cidade de Natal e os 
natalenses no século XX. In: ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar; ANDRADE, Alenuska; MARINHO, Márcia. 
Op. cit. p. 76.  
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477 NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do 
século. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 103.  
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do clube indicavam que a integração de um sócio dependia, principalmente, da 

estabilidade financeira dos indivíduos, do seu status social e da manutenção de boas 

relações na sociedade, tendo em vista que podiam se associar ao clube aqueles que 

conseguissem efetuar “os mensais pagamentos de 5$000, além do pagamento inicial 

em jóia de 25$000”480. Braz Contente reafirmava a importância que o clube apresentava 

para a sociedade natalense, sob o desígnio de contribuir com “a materialização do 

progresso no Rio Grande do Norte e na sua capital”481. Assim como escreveu o cronista 

na passagem abaixo, o clube assumiu uma função civilizadora, educativa, tal como o 

teatro:  

 

o «Natal-Club», comprehendeu desde logo sua elevada missão e impoz-se á tarefa 
que lhe era destinada, levando-a por deante, com a dedicação dos seus membros, 
o apoio da opinião publica e a severa moralidade do seu viver. 
Com esta norma de direcção, seus salões são frequentados sem receio e suas 
reuniões são disputadas como uma honra aos que nelle tomam parte. 
Hoje, si por qualquer circunstancia, o «Natal-Club» viesse a desapparecer, 

morreria com elle uma parte interessante da nossa cidade civilizada482. 

 

Tal como destacou o redator do jornal A Republica, o estabelecimento se tornaria 

o mais prestigiado e importante clube da capital no início do século XX. O ambiente 

funcionava como um espaço de diversão e sociabilização restrito aos sócios, haja vista 

que o público esperado na festa inaugural do clube recreativo, assim enfatizou o referido 

periódico, restringia-se às “exmas. famílias”, das quais participaram deputados 

federais, secretários do governo, detentores de patentes (“coronéis” e “majores”), 

intelectuais, comerciantes e suas respectivas famílias483. Desse modo, os sócios do 

clube eram, majoritariamente, intelectuais e membros do grupo dirigente, tais como 

Manoel Dantas, Nestor Lima, Francisco Cascudo, Alberto Maranhão, Henrique 

Castriciano, Eloy de Souza, dentre outros.  

 

 

 

 

                                                           
480 MARINHO, Márcia. Natal também civiliza-se: sociabilidade, lazer e esporte na Belle Époque natalense. 
p. 84.  
481 ARRAIS, Raimundo. Estudo introdutório. Op. Cit., p. 12.  
482 A Republica, Natal, 9 dez. 1912. 
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CONCLUSÃO  

 

 As diferentes sociabilidades urbanas de Natal, analisadas neste trabalho de 

maneira inicial, nos permitem perceber as tensões acerca dos diferentes usos dos 

espaços públicos e das divergentes formas de interação social em transformação na 

capital norte-rio-grandense, bem como o modo como a cidade se constituiu como um 

espaço dinâmico, no qual diferentes grupos sociais, restritos ou não a um ambiente 

exclusivo, experimentavam novas maneiras de vivenciar a diversão e o lazer.  

A cidade moderna, almejada pelo grupo governante no plano físico e imaterial, se 

contrastava, paulatinamente, com a persistência de camadas populares frequentadoras 

de ambientes de menor relevo social, tal como enfatizaram as reclamações e notas 

policiais anônimas, dirigidas à imprensa local, sobre o comportamento dos 

frequentadores dos cinemas e acerca de outras práticas tradicionais realizadas durante 

a festa de Nossa Senhora da Apresentação. Além disso, as tentativas do Estado de 

regulamentar esses espaços, buscando interferir na relação do público com esses 

locais, indicam, por exemplo, que as intervenções físicas implementadas nesse período 

não atingiram todos os bairros e tampouco todos os segmentos da sociedade de 

maneira homogênea, assim como escreviam os cronistas locais.  
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 A cidade edificada carrega em seus sentidos um ideal de moderno, de lugar 

aprazível para se viver. Os planos para Fortaleza nos anos 1990 não eram 

diferentes; o que se queria era uma cidade urbanizada e desenvolvida, como 

argumenta um leitor do jornal O povo:484 “Fortaleza, cidade bela”485 ressalta o leitor 

– na coluna de Opinião do Leitor do referido jornal – quando pediu ao então prefeito 

Juraci Magalhães486, que olhasse mais pela cidade, embora dissesse que a  cidade 

tinha melhorado bastante em relação à gestão anterior, mas que, segundo o leitor, 

precisava ser melhorada “esperando encontrar uma Fortaleza melhorada e já com 

o desejado título da nº1 do Nordeste487”, escreveu o leitor que estava na Flórida, 

Estados Unidos da América. É percebido, que há uma demanda para a constituição 

de uma cidade ordenada e isso se dá com o projeto de metropolização da cidade; 

Fortaleza já era urbanizada, teve um substancial crescimento populacional na 

década anterior, em 1991 a região metropolitana de Fortaleza já contava com mais 

de um milhão de habitantes, segundo dados do IPECE488, e que dobrou no início da 

década seguinte. O censo dos anos 2000, mostra que somente Fortaleza já 

abrigava mais de 2 milhões de habitantes.489 O desenvolvimento de indústrias e ao 

acesso à serviços em Fortaleza se desenvolveu, sobretudo, nos anos de 1990.  

                                                           
484 Jornal O Povo foi fundado em Fortaleza por Demócrito Rocha e Paulo Sarasate, em 7 de janeiro 
de 1928. 
485 Jornal O Povo. 06 de fevereiro de 1991 
486 Foi prefeito de Fortaleza de 1990 a 1993 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) atual MDB; novamente prefeito no período de 1997 a 2005 pelo Partido Liberal (PL), atual 
Partido Republicano (PR). 
487 Jornal O Povo. 06 de fevereiro de 1991 
488 Acessado em 17 de fevereiro de 2019. 
http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ceara_em_numeros/2012/social/02_003_populacao.pdf 
489Acessado em 17 de fevereiro de 2019. 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/universo.php?tipo=31o/tabela13_1
.shtm&paginaatual=1&uf=23&letra=F 
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 É mister entender essa transição: a urbe é metropolizada. A dualidade que 

colocava cidade e campo não faz mais jus na década de 1990, esta década abre 

uma nova sintaxe das cidades brasileiras. A metropolização da década de 1990 

colocava para as cidades brasileiras uma necessidade de conexão com o mundo. A 

globalização do capital e das mercadorias precisam estar nos países periféricos 

para o capitalismo continuar e manter seu percurso: o de propagar o consumo. 

Inerente a esta lógica estiveram as pessoas que fazem parte dessa urbanização 

como mão-de-obra, mas estes, por sua vez, não estão dentro da lógica de consumo 

do mercado global. A metropolização do espaço serviu para administrar a produção, 

os serviços e as demandas desenvolvimentista da cidade. No entanto, cria diversos 

problemas, Singer (1993) aponta que essas problemáticas devem ser analisadas 

como parte de um processo mais amplo e que isto não se esgota em seus aspectos 

ecológicos e demográficos. 

A cidade urbanizada e metropolizada trouxe em seu cerne desigualdade e, no 

limite, se alimentava dela para se reproduzir como urbana, criando problemas de 

outras naturezas a defesa pelo patrimônio é uma delas, a proteção do patrimônio 

privado tornou-se um problema e uma necessidade de proteção por quem usufruía 

da cidade ordenada, urbanizada que promoveria uma vida melhor aos seus cidadãos, 

como diz a matéria do caderno de cidades “Urbanização reduz assaltos: A 

urbanização de parte do Conjunto Santa Terezinha, a proliferação de pontos 

comerciais e o fluxo cada vez maior de visitantes são os fatores que contribuíram 

pra diminuir os assaltos490”, passando a ideia que o desenvolvimento comercial da 

região traria mais segurança e bem estar. Entretanto, a cidade era experienciada 

pelas outras camadas, que não eram aquelas que faziam as políticas de 

desenvolvimento da cidade. Há uma seleção de bairros que se desenvolveram e 

melhoraram e outros não. Quais eram os propósitos de ter uma cidade urbana? 

Protege a urbanidade, o patrimônio, sobretudo, a propriedade privada, mas que 

interesses e de quem são os interesses nesta proteção? Estariam os pichadores 

fora da órbita desta cidade metropolizada, e seria a pichação produto deste 

alijamento? Pensar o processo de desenvolvimento da cidade é pensar como as 

classes sociais exercem seu papel, Singer escreve: “[...] quando se pensa em 

                                                           
490 Jornal O Povo 09 de junho de 1991. 
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urbanização numa sociedade que se industrializa, é preciso procurar pelo papel que 

as classes sociais desempenham nela, pois, em caso contrário, ela tende a ser 

tomada como um processo autônomo, fruto de mudança de atitudes e valores491.”  

A urbanização e metropolização chegou na década de 1990, prometendo 

modernizar a cidade: Tribos urbanas: “Fortaleza ganha ares de metrópole com as 

novas tribos urbanoides que surgem a cada dia na cidade. Fortaleza, cidade com 

quase 2 milhões de habitantes, tem ares de metrópole, jeito de metrópole, mas 

guarda ainda ares de província”492, deste modo, que a bem-aventurança da capital 

que se metropolizava foi consentida. Embora se confirmasse que as grafias 

deixadas nas paredes, deixadas como rastros e vestígios de homens nos lugares, 

seja uma prática antiga, desde as inscrições rupestres493, o que se sabe é que a 

condição dos pichadores, mesmo não sendo uma prática nova, é que a pichação, 

especialmente esta forma de apropriação do espaço é um fenômeno urbano das 

metrópoles brasileiras. Os primeiros grupos de pichadores começaram a aparecer 

na década de 1980494. A metropolização e condição de desigualdade produzida pelo 

desenvolvimento do capitalismo na periferia do capital, inserida em um plano global 

de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Entender a pichação e os pichadores 

como fenômeno da urbe metropolizada em Fortaleza, é o mote desta análise. Havia, 

por parte dos pichadores, motivações para que e por que deixavam seus registros 

nas paredes. Os pichadores, que também eram chamados de grafiteiros, afirmaram 

em entrevista ao jornal O povo dizendo do porquê picharem. Déa e Biola, do grupo 

de pichadores RPM495 disseram: “para protestar contra a burguesia” o articulista 

completa e diz: “E a pintura rupestre, primitiva, revivida de forma emporcalhada e 

                                                           
491 SINGER, 1990. 
492 Jornal O Povo 24 de novembro de 1992. 
493 “A prática de propagação de mensagens é algo que vem desde o período pré-histórico e se 
encontra em 
ações humanas mais antigas, desde os tempos primitivos e no decorrer da história das civilizações 
da 
antiguidade como Grécia, Pompéia, Egito e outras; em todas elas se observa a existência de 
inscrições 
feitas, seja nas paredes das cavernas, nos túmulos dos faraós, ou nas ruas das cidades”. (SANTOS, 
2012) 
494 E o que relata o Secretário de Segurança, Edilberto Leite: “Alistado como crime comum no 
código penal – não existe a determinação de crime, pois as pichações surgiram no começo de 1981.” 
Jornal O povo 09 de agosto de 1991. 
495 Rebeldes Protestam na Madrugada (RPM). 
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moderna.”496 É pertinente pensar o que escreve Lefebvre (1991) quando entende 

que os processos estavam ligados à cidade e a dominação do espaço e sua 

apropriação que podem, em princípio, estar combinados. O espaço representado 

que se apresentava era o espaço da contradição: dominação e apropriação.  

A cidade pichada pode ser um elemento de entendimento acerca das práticas 

espaciais, e sua dialética espacial, como espaço percebido, o espaço representado, 

como espaço concebido e espaço imaginado, como espaço vivido497. O espaço que 

os pichadores construíram na cidade tangencia, em alguma medida, como aponta 

Lefebvre (1991) que o espaço é produto social, representado. É através desses 

elementos, de um outro modo de significação do espaço. Como a pichação, que 

estes sujeitos expressaram e fomentaram uma linguagem que só eles entendiam, 

que só eles conseguiam perceber, na maioria das vezes, o que aquilo significa. 

Quando inserem nas paredes, muros, monumentos e arranha-céus. A sua 

linguagem, aquilo que somente eles entendiam e deram sentido àquele espaço. O 

espaço urbano envolve muitas polissemias, que estão ligadas às contradições que 

apresentam os espaços urbanos, como escreve Ferreira: 

 

O urbano transcende a cidade e nesse sentido é possível afirmarmos que o 
espaço urbano envolve o material e o imaterial, o objetivo e o subjetivo, o 
sujeito e o objeto, ideologias e representações. Assim, as cidades estariam 
ligadas à materialidade do momento atual, que tem como modelo a 
metrópole, e que apresenta contradições em sua própria organização 
espacial. Contradições expostas nas formas espaciais, que carregam em si 
a questão simbólica produzida pelas ideologias e representações, através 
das atividades políticas, econômicas e culturais, influenciando a própria 
formação da sociedade (FERREIRA. p.5). 
 

O espaço urbano é produzido a partir de intencionalidades. O ato de produção 

do espaço pelos sujeitos se dá a partir do espaço como produto/produtor, que não 

é sujeito em si, mas que é transformado pela subjetividade, pelos grupos, pela 

sociedade. Neste caso, os pichadores empreenderam um novo sentido ao produto 

social do espaço urbano, quando pichavam um muro, um monumento, uma praça, 

que era patrimônio público ou privado. Para Déa, do grupo RPM, pouco importa o 

patrimônio alheio. Ela justificou sua prática e a de seus amigos dizendo: “Os jovens 

                                                           
496 Jornal O povo 16 de março de 1991. 
497 La producción del espacio, 1974. 
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não têm vez na sociedade. A gente faz isso pra se garantir. Os burgueses que se 

danem498.” O processo de metropolização promove também uma fragmentação do 

tecido urbano, da segregação espacial experienciada pelos distintos estratos 

sociais o que muitas vezes pode ocasionar um processo de gentrificação.499 

Entendendo que havia projetos de revitalização e de acesso à cultura  

implementados pelos governos em associação com a iniciativa privada “Uma medida 

visando suprir as lacunas deixadas pela extinção da Lei Sarney,500 e propondo o 

incentivo à produção artístico-cultural no âmbito do município de Fortaleza, é como 

se coloca o Projeto de Lei de autoria do vice-governador, Lúcio Alcântara501.”  

Curiosamente, esta matéria foi veiculada na página ‘Vida e Arte’ do Jornal O 

povo, na mesma matéria que mostra a pichação, apresentado como elemento que 

é um problema para a beleza da cidade e para os proprietários de comércios e 

residências – quando diz da ‘emporcalhada moderna’ – foi entrevistado o vice-

governador, que tenta sinalizar uma solução de resgate destes jovens – ou seria 

da cidade? – acesso à cultura. Partindo desta compreensão, de como estes 

sujeitos são apresentados, como o jornal apresentou uma possível solução para 

este problema da urbano, é que se percebe como essas práticas são exibidas 

dentro de um espaço de disputa da cidade, e não menos importante é entender que 

“a imprensa registra, comenta e participa da história”(CAPELATO, 1988). 

Temos, então, no horizonte, alguns elementos basilares ao debate: A relação 

do Estado e sociedade civil, bem como os grupos que se sentiam fora do campo de 

planejamento urbano da cidade, o patrimônio, ou melhor a patrimonialização; a 

escrita de uma cidade modernizada. Não rompeu com os padrões normatizadores 

do ideário de cidade desenvolvida que tinha Fortaleza no século XXI. Fortaleza nos 

anos de 1990, pensava em se adequar a um esquema de cidades-globais, de 

cidades desenvolvidas, longe do atraso o apelo à modernização era o mesmo; e 

embora com outros interesses e formas de concepção para uma capital moderna 

distintas, a finalidade era a mesma: criar uma cidade civilizada.  

                                                           
498 Jornal O povo 16 de março de 1991. 
499 FURTADO, 2014. 
500 Lei Sarney (Lei 7.505/86), que até 1990 permitiu abater do Imposto de Renda doações (100%), 
patrocínios (80%) e investimentos (50%) em cultura. 
501 Foi vice-governador do Ceará entre 1991-1994 pelo Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). 
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Numa cidade desenvolvida para o progresso do capital, alinhada à urbanidade, 

beleza e arte, um apelo à cultura, era assim que se queria a capital do Ceará, nos 

idos dos 1990. O patrimônio e sua preservação é condição para esta cidade 

metropolizada, conforme aponta a matéria de junho de 1991: “Patrimônio público 

sofre violência. As pichações de muros também é problema sério enfrentado pelas 

autoridades. As avenidas têm sido os locais mais visitados pelos grafiteiros [...]de 

vandalismo em vandalismo a cidade tem sofrido502.” Nota-se, que a violação ao 

patrimônio se tornava uma questão de civilidade, de políticas públicas e de polícia, 

uma vez que a chancela por uma arregimentação que puna a ação dos pichadores 

tornou-se um questão para o expediente legislativo em que o então deputado 

Fernando Hugo503, “questiona a ação dos grafiteiros pedindo providências urgentes 

e enérgicas contra o que considera vandalismo para o patrimônio público e 

particular”.504 

O lugar da arregimentação dos corpos que era reivindicado também era uma 

forma de se adequar aos padrões da normatização dos espaços. O que há é uma 

reapropriação do espaço como escreve Lefebvre (1974): “La práctica espacial de 

una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone en una interacción 

dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y apropiándose de él505”. A 

pichação, portanto, pode se desvelar como uma obra da peculiaridade desses 

grupos, através de uma outra apropriação do espaço, e como salienta Lefebvre 

uma disputa de dominação e apropriação, que conforma uma não-homogeneização 

do espaço. É preciso pensar que dentro da metrópole de Fortaleza não há um 

processo homogêneo de apropriação do espaço.  

Há lugares no espaço de Fortaleza que não estão ligados aos acontecimentos 

de uma metrópole, que há lugares para onde se espraiam o que caracteriza um 

lugar metropolizado, se isto é uma coisa boa à capital, não é de interesse da 

história valorar, o interessante é que na década de 1990 havia a seletividade do 

espaço que teriam lugares metropolizados e outros não e, portanto, há uma 

                                                           
502 Jornal O povo 21 de julho de 1991. Quem escreve essa coluna é Luiz Guedes da editoria de 
polícia. 
503 Deputado estadual pelo Partido Liberal (PL). 
504 Ata da sessão legislativa ordinária de 21 de novembro de 1991 da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. 
505 LEFEBVRE, pág 97. 
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motivação para tal, a segregação espacial é fator do entendimento de usos dos 

espaços, lugares e territórios na cidade. A segregação está diretamente ligados 

ao direito à cidade, como escreve Fani (2008) “o direito à cidade aparece através 

da realização da função social da propriedade e não na sua negação como 

fundamento da segregação na cidade”, esta segregação não é sentida só em 

relação à patrimonialização ela foi sentida nos afetos que compõem a cidade, de 

modo que os pichadores explicavam o porquê da ação como diz Cristiano Melo506:  

 

Uso do precioso espaço do Jornal O povo, para expressar um sentimento de 
revolta de centenas de jovens, como eu, que acabam nas paredes da cidade. 
É certo que as pixações (sic) enfeiam os lugares, mas é um veículo, 
abrangente e eficiente para escrachar om a desumana e insensível elite 
tupiniquim. Perdoem-me se o que agora me lêem fazem parte daqueles que 
têm: dois ou três carros, duas ou três casas, dois ou três empregados. 
Pois é, estas pessoas esqueceram-se de incluir na sua lista de posses, duas 
ou três ações beneficentes aos seus mais próximos descamisados. Quem, 
hoje, não tem um parente precisando de ajuda, passando fome? Por que 

tanto dinheiro acumulado.”507 

 

A cidade torna-se um espaço alheio a eles, pelo que se apresenta falta uma 

sensação de pertencimento. a pichação ser um elemento de uma subjetividade 

coletivizada, já que a prática dos pichadores acontece em grupos, como os 

Rebeldes Protestam na Madrugada (RPM), G.U. (Geração Urbana), E.D.T. (Espírito 

das Trevas), F.X. (Feras do Xarpi), G.D.R. (Garotos de Rua), E.R.(Esquadrão 

Rebelde), F.G. (Feras do Grafite), D.R. (Domínio das Ruas), G.P. (Garotos 

Podres).508 Os pichadores são um fenômeno da metropolização do espaço e de tudo 

que isso carregava, como conceito e como prática; a cidade não era tabula rasa, já 

havia outros significados e significantes, quando se iniciou o processo de 

modernização, por parte dos governantes, na cidade. Logo, não se poderia criar 

uma cidade metropolizada sepultando as mazelas pertencente as cidades, a cidade 

de Fortaleza. Há quem, por parte da população, reconhecesse que os pichadores 

tomavam o lugar dos ladrões da cidade:  

 

Pândecos pichadores a vocês que estão botando os ladrões no canto, pois 
na calada da noite roubam a soberania do sossêgo alheio, sobem em 

                                                           
506 Pela narrativa apresentada ao jornal, o leitor Cristiano Melo possivelmente foi um pichador, ou 
pixador, como ele denominou, mas não diz a qual grupo pertence. 
507 Jornal O Povo 13 de janeiro de 1992. 
508 CHAGAS, Juliana. Pág 28. 
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residências, caixas d’água, prédios, etc para propagarem sua filosofia barata 
e antihigiênica. Vocês vão se projetando provavelmente para a marginalidade, 
tomando o espaço de uma figura lendária: o pobre do ladrão, que ficou a 
mercê da sorte, porque vocês foram mais ágeis, envolvidos no manto escuro 

da noite. Vocês vão riscando, não temendo o flagra e uma boa sova.509  

 

O incômodo ao picho na cidade de Fortaleza é uma disputa pela proteção ao 

patrimônio. É algo material que divide os que têm o patrimônio e os que não o têm, 

ao que tudo indica. Não é uma árvore que foi pichada, não se fala dos outros danos 

que são causados na cidade. Quando se trata de abrir ruas, deslocar moradores 

de suas casas para abrir avenidas, a violação que toca neste caso é a violação da 

propriedade privada, é nos muros, nos monumentos, nos prédios que essa cisma 

social é representada. O que bem ressalta Lefebvre (1974) é que a produção do 

espaço social é “resultado de una secuencia y de un conjunto de operaciones, no 

puede reducirse a la condicion de simple objeto. Ahora bien, nada hay imaginado, 

irreal o ≪ideal≫ comparable a la de um signo, a una representacion, a una idea, a 

un sueno. Entende também, que dentro da construção de uma espacialidade, neste 

caso a dos pichadores, há práticas autorizadas e outras não, e neste sentido se 

pode apreender que para: “Efecto de acciones pasadas, el espacio social permite 

que tengan lugar determinadas acciones, sugiere unas y prohibe otras510.” 

A pichação estava ligada à pobreza dos 'vândalos pichadores' da incivilidade 

dos que a praticavam, como escreve um leitor ao jornal, em março de 1991: 

 

Patrimônio Público: O poder público está intimamente relacionado com o nível 
de instrução comportamental dos indivíduos. Todavia, esse poder vinha 
dando maus exemplos do ponto de vista comportamental desde muito 
tempo. Tudo que era usado está sujeito ao desgaste e a deterioração e tudo 
que pertence ao poder público recebia pouca atenção quando a esse 
problema natural. Esse modismo desleixado dos governos passados refletiu 
muito no comportamento da sociedade [...] aos poucos esse novo 
inconsciente coletivo vai influenciando o comportamento social do nosso povo 
e a cidade vai ficando cada vez mais civilizada e o zelo vai tomando conta de 

todos511.  

 

Ao ler a correspondência do leitor, é percebido que ele almejava uma cidade, 

com cidadãos, que preservasse o patrimônio coletivo, que essa coletividade fosse 

                                                           
509 Jornal O Povo 19 de fevereiro de 1991. 
510 LEFEBVRE. p. 129. 
511 Jornal O Povo 06 de março de 1991. Carta do leitor ao Editor do jornal. 
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respeitada, e assim fosse vista como elemento de uma cidade e sociedade civilizada; 

o valor da cultura patrimonial torna-se uma narrativa civilizatória sendo, portanto, 

a violação à ela uma prática incivilizada e condenada sob a luz da lei.  O projeto de 

cidade moderna que se almejava era uma cidade que não tivesse a “ânsia de 

danificar monumentos e edifícios históricos.512” uma cidade ordenada. Será que 

toda essa assepsia não resvala à gentrificação dos espaços? 

A cidade que estava sendo metropolizada e pichada também apresentava, 

através das profanações do patrimônio, um outro tipo de linguagem. Seja uma 

linguagem visual, ou uma linguagem que comunica através de códigos, o que se 

entende é que essa linguagem é um signo, que produz outro significado à 

espacialidade, que é profanada, segundo a lei, mas que tem inserida uma outra 

representação, tendo em seu cerne outro símbolo513 inserido. A falta de 

compreensão causada pela linguagem dos pichadores à população é também um 

incômodo: “É incompreensível a maneira atual de expressar-se de nossa juventude, 

que insiste em pichar e danificar propriedades alheias, sujando, com a forma mais 

primária de rabiscos ilegíveis e que não dizem absolutamente nada514.” O incômodo 

do dano ao patrimônio a partir de uma linguagem que não se entendia era uma 

questão aos transeuntes e moradores da cidade. Neste caso a linguagem pode ser 

vista como uma dimensão paradigmática, como enuncia Lefebvre, quando trata a 

“classificação do corresponde a um processo metafórico e se relaciona a um código, 

um sistema de significados: paradigmas.515” É a partir desta linguagem que os 

pichadores das metrópoles criaram uma narrativa na cidade, como uma espécie de 

metalinguagem: ninguém o entende, como sujeito pichador, logo ele produz uma 

linguagem de si e de seu grupo que não é lida facilmente. 

Pensar a historicidade da pichação em Fortaleza nos anos 1990, é pensar 

nas transformações da cidade tentando entender a pichação como fenômeno social, 

eminentemente urbano; alicerçado na sua adjetivação: a metropolização. Isto, 

fomenta ainda, a discussão da segregação espacial que essa metropolização cria 

                                                           
512 Jornal O Povo 12 de maio de 1991. Caderno de cidades. 
513 “O símbolo, assim, entra nas estruturas e ideologias sociais e serve como um pilar para a alegoria 
e o fetiche. Ela constitui a base do imaginário social, que é diferente do imaginário individual.” 
SCHMID, 2012. p.98. 
514 Jornal O Povo 10 de maio de 1991. Página do Editorial. 
515 SCHMID, 2012. p.98. 
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no seu berço, bem como a disputa de territórios, que podem ser demarcadas 

através da pichação. Este pode ser um elemento dentre tantas outras formas de 

demarcar o espaço e transformá-lo em território, em lugar de disputa e poder.  

 

É possível pensar no trinômio analítico homogeneização-fragmentação- 
hierarquização, na lógica do planejamento estratégico, a homogeneização na 
proposta de produção do espaço é visível. Por outro lado, outras 
representações sociais são possíveis e, por vezes, podem ser percebidas 
por manifestações espaciais que salientam insatisfações e inquietações com 
a lógica introjetada, com a ordem estabelecida. Em geral, ligam-se a 
sentimentos de indignação, mas também a outras possibilidades de pensar 
e viver na cidade. É no âmbito do vivido que podemos percebê-lo como fonte 
das contradições que invadem a cotidianidade e também podemos conceber 
novas possibilidades nos momentos de criação (FERREIRA. p.8). 

 

Fortaleza, passou, através do tempo e das demandas sociais, por 

significativas mudanças ao longo da história. Seja em sua chave opositora, o campo, 

seja na análise sintática que foi feita dela. O que se sabe é que essas mudanças 

implicam no modo como é delineado o que se quer na cidade. Em Fortaleza, da 

década de 1990 não é diferente. Pensar a construção da cidade, neste caso, se 

faz necessário. O que significa dizer a ‘cidade de Fortaleza’? Ou o fenômeno que a 

adjetiva: metropolização? A capital do Ceará passava por uma substancial mudança, 

seja ela econômica, social, estética, à chancela da globalização. Não se perfazia 

mais na contradição cidade-campo, como fora a tão pouco tempo quando os 

desvalidos retirantes da seca chegavam à capital. A marca agora era do 

desenvolvimento do capital, Singer (1990), afirmava que a cidade é via de regra, a 

sede do poder e, portanto, da classe dominante. A cidade como sinônimo de 

tecnologia, acesso ao que há no mundo: a Globalização estava chegando, e 

Fortaleza queria estar cada vez mais perto do mundo.  

Contudo, esse acesso é privilégio em uma sociedade de classes, não há uma 

cidade de Fortaleza nos anos 1990, mas uma polissemia de cidades, ou de 

microcidades, uma vez que numa sociedade que promove desigualdade os lugares 

nunca são os mesmos, tampouco seus territórios. A década de 1990 é a década 

que se consolida, ou ao menos se pretende, a rubrica países desenvolvidos. Mesmo 

na categoria de 3º mundo como era conhecido o Brasil, mundo a fora, de país em 

desenvolvimento, o Brasil e suas capitais queriam estar dentro da lógica da 

Globalização, fomentar Aldeias Globais. É sabido que esse querer não vem dos anos 



698 
 

 
 

1990, vem desde que contaram e convenceram que o global é que é o melhor para 

a cidade se desenvolver. No entanto, é na década de 1990 que vai tomando forma 

e políticas públicas que promovam tal intento, bem como aprimoram o capital, 

urbano e humano – profissionalizando o trabalho e seu olhar estético. E então, que 

linguagem fala a cidade de Fortaleza de 1990? Como escreveu Canevacci (1993)516: 

“[...] narrar uma cidade, ou seja, descrevê-la e interpretá-la, não pode significar 

realizar sua ‘réplica’, mas sim produzir uma desorientação.” Seguimos, portanto, 

desorientados. Tudo indica que assim se pode entender os escritos de uma cidade 

onde nos encontramos com os outros ou conosco mesmos, ao som de toda polifonia 

e polissemia de sentidos, a cidade faz-se corpo, organismo. Percorramos. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A multiplicidade conceitual de sentidos que se atribui ao termo cultura, visa 

mostrar uma gama de possibilidades para se trabalhar com a mesma, e de 

ressaltar a sua importância para os estudos históricos. Entretanto, não busco 

conceituar o que a mesma é, pelo contrário, busco compreender a partir da 

discussão teórica aqui presente sobre a História Cultural como ela pode ser 

interpretada e entendida através de abordagens historiográficas. 

Desde seus primórdios muitos estudiosos têm buscado problematizar e 

relativizar a importância da História Cultural, aqui neste trabalho, não poderia 

trata-la sem ao menos buscar dispor sobre suas demandas básicas. Mas para 

tratar essas demandas é necessário entender o que é História Cultural? Tal 

pergunta ainda causa questionamentos profundos e discordâncias, além de abrir 

oportunidades para novas áreas de conhecimento até os dias atuais, dessa forma, 

podemos observar o que diz o autor Peter Burke acerca desse questionamento, 

com base em sua linha de pesquisa historiográfica. 

 

“O que é história cultural? A pergunta foi feita publicamente há mais de um 
século, em 1897, por um historiador alemão pioneiro e de certo modo 
também um dissidente, Karl Lamprecht. Para o bem ou para o mal, a questão 
ainda espera uma resposta definitiva.” (BURKE, 2008, p. 7) 

 

Desta forma, fica evidente que embora tal questionamento não deixe de se 

mostrar importante, os historiadores e estudiosos estão muito mais preocupados 

em entender qual o campo historiográfico de estudo da História Cultural, do que 

uma definição objetiva do que a mesma visa tratar. Já que a mesma, de acordo com 

Burke (2008) estava longe de representar uma descoberta ou uma nova invenção, 

muito pelo contrário, o termo já era utilizado a bastante tempo na Alemanha, 
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embora só tenha se popularizado e utilizado com maior frequência a partir do século 

XIX. 

Tendo como terreno comum a preocupação com o simbólico e suas 

representações, a História Cultural, foi e continua sendo uma balança histórica na 

tentativa de equilibrar os ânimos dos historiadores, já que muitos dos mesmos 

buscavam se distanciar dos historiadores culturais e de seus ideais, o que 

possibilita problematizar o motivo pelo qual esses historiadores de certa forma tão 

comprometidos com a escrita da História criaram uma aversão a História Cultural, 

já que, como é enfatizado por Burke: “As atividades de ler e escrever sobre o 

passado estão tão presas ao tempo quanto outras.” (BURKE, 2008, p. 8)   

Assim sendo, tais atividades acerca das interpretações do passado são tão 

importantes quanto as utilizadas pelos historiadores que buscavam um 

distanciamento da História Cultural, entretanto, a não oficialidade e a falta de 

documentos tido como oficias para comprovar a veracidade dos acontecimentos 

históricos colocava em jogo a importância e a competência da mesma. “A história 

cultural foi descartada pelos seguidores de Leopold Von Ranke, considerada 

marginal ou amadorística, já que não era baseada em documentos oficiais dos 

arquivos e não ajudava na tarefa de construção do Estado.” (BURKE, 2008, p. 11) 

Entretanto, de acordo com Burke (2011) a História cultural faz se 

importante porque torna possível uma gama de horizontes para compreendermos 

a História a partir de novas perspectivas, já que como relatado anteriormente a 

mesma era considerada marginal e amadorística pelos historiadores que 

objetivavam outras áreas da História. Em seus estudos historiográficos Burke 

(2011), compreende a importância das releituras da História, sobretudo das 

descobertas e das novas perspectivas de se estudar a História. Por muitas vezes 

a limitação das fontes ao título de “oficial” para a construção da História deixava 

enormes lacunas, que embora fossem prejudiciais em alguns aspectos, em outras 

instâncias impulsionava muitos historiadores a adentrarem em áreas pouco ou 

nunca exploradas, como é o caso da História Cultural. O autor, compreende ainda 

que, essa possibilidade de releitura da História viabiliza um afastamento da História 

oficial e ressalta a importância da “História vista de baixo”, campo historiográfico 

que busca estudar as relações culturais e sociais dos sujeitos que foram postos 
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de lado pela História oficial, além de ressaltar a importância dos mesmos na 

construção histórica. 

A potencialidade de descobertas e de conhecimento que a História Cultural 

proporcionou nos estudos historiográficos, deixou marcas indeléveis na construção 

da escrita da História, ora vista que sua magnitude revolucionou os estudos 

históricos e desconstruiu paradigmas que até então eram entendidos como 

verdades absolutas. É partindo dessa perspectiva que a História Cultural 

potencializa novas abrangências que possibilita problematizar o que se entende 

como cultura urbana. 

 

CULTURA URBANA 

 

Os debates que se constrói em torno da História Cultural e do sistema de 

ideias e imagens dá suporte a novas abordagens na história cultural urbana ou 

simplesmente na cultura urbana. Pensar o social através de suas representações 

simbólicas possibilita que essas novas abordagens, vá além do teórico. 

De acordo com Mendonça (2009), o termo Urbano vem do latim e significa “o 

que é próprio da cidade”. A Cultura urbana por sua vez, busca a expressão de 

grupos que desenvolvem suas artes nas ruas, nos bairros, em espaços públicos 

que são democratizados, criando assim novas sociabilidades. Essas expressões 

culturais nos espaços urbanos tem um potencial transformador, principalmente 

quando associadas a educação e a história das pessoas que utilizam a urbanidade. 

Essas vivências culturais dos grupos que fazem uso da urbanidade como lugar de 

representação tornam-se essenciais nos estudos historiográficos urbanos. 

Segundo Pesavento (1995), a tarefa do historiador nesse sentido seria 

captar a pluralidade de sentidos que se desenvolve nas práticas culturais urbanas 

e resgatar a construção dos significados que preside essas “representações de 

mundo”. Observa as práticas e capitar os seus sentidos visa compreender que tais 

representações são partes integrantes fundamentais da nossa realidade. 

As possibilidades de leituras que as cidades oferecem vai além do espaço, 

cabe nos entender as transformações históricas ocorridas no mesmo e sobretudo 

compreender que tais transformações são resultados das ações dos sujeitos ou 
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grupos que compõem esse espaço urbano. Essas transformações históricas se 

relacionam com as representações exercidas pelos sujeitos que estão presentes 

na urbe, uma vez que, as representações são elementos essenciais para que as 

transformações ocorram. 

O espaço urbano em si dispõe de “elementos físicos” que nos ajuda a 

compreender as vivências dos sujeitos que se utilizam do mesmo e como essas 

representações foram fundamentais na construção histórica da urbanidade, esses 

elementos são muitas vezes constituídos de espaços históricos que estão ligados 

a memória dos grupos e sujeitos que a utilizam. Esses espaços são constituídos 

geralmente por praças, casarões, sobrados, teatros, ruas, avenidas e 

monumentos com enorme valor histórico. Aqui, portanto, nos cabe pensar como o 

patrimônio cultural material tem um significado importante na sociedade. De 

acordo com Burke (2008), os historiadores culturais atribuíram menos atenção à 

cultura material, deixando aquele campo aos historiadores econômicos. Porem faz-

se necessário ressaltar a importância da cultura material, sobretudo dos 

patrimônios culturais tanto na representação histórica urbana quanto na 

construção da memória dos grupos que utilizam desses espaços físicos como seus 

lugares de representação.  

Entretanto, ver a cidade e traduzi-la a partir de um olhar cultural e histórico, 

implica um fenômeno de percepção complexo, que envolve um entendimento acerca 

da própria dinâmica urbana e social. A mudança de perspectiva sobre o urbano é o 

que possibilita a construção sensível acerca das questões que envolvem o mesmo.  

O historiador por sua vez, buscaria construir esse olhar sensível através dos 

fragmentos históricos expressos por meio de discursos orais e das imagens. Essas 

possibilidades de releitura histórica urbana abrem caminho para o uso de fontes 

que são pouco exploradas, uma vez que, os estudos históricos acerca da urbanidade 

nem sempre poderão ser construídos através de fontes documentais escritas.   

 

“A descoberta da cidade é a de um labirinto do vivido eternamente renovável, 
onde o indivíduo que nele adentra não é um ser completamente perdido ou 
sem rumo. É alguém que lida com memória e sensação, experiência e 
bagagem intelectual, recolhendo os microestímulos da cidade que 
apresentam caminhos que se abrem e se fecham.” (PESAVENTO, 1995, p. 
288) 
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Desta forma, a Cultura urbana em suas mais diversas possibilidades de 

leituras e releituras, proporciona novas maneiras de interpretação das práticas 

culturais exercidas no meio urbano, e para além do simbólico, ainda viabiliza, 

entendermos os aspectos comuns das relações dos sujeitos que compõem a 

urbanidade. 

Contudo, compreender que esses espaços estão além do simbólico é 

fundamental no desenvolvimento dos estudos da historiografia urbana, uma vez que, 

as práticas que os sujeitos exercem nessa urbe não se caracteriza apenas por 

serem praticas culturais, mas também por se constituírem como práticas que tem 

por fundamento o exercício do poder. Entretanto, cabe ressaltar que a dinâmica de 

tal exercício se baseia na necessidade de uma autoafirmação ou na busca por uma 

identidade, o que mais uma vez nos leva a compreensão de que as práticas culturais 

urbanas estão para além do simbólico. Porém, o que se torna imediato é 

compreender que não existe um “poder” que seja exercido de forma absoluto dentro 

das sociedades, ou entender que o mesmo não se trata de algo que se tenha a 

posse como um objeto, todavia, o que se constrói dentro dos espaços urbanos, 

quando se trata de construir uma perspectiva que possibilite a observação das 

práticas culturais e do exercício do poder, são as relações estabelecidas entre os 

sujeitos que compõem esses espaços, e essas relações por sua vez podem ser 

entendidas como relações de poder. 

 

 

PODER 

 

 A questão do poder é a questão central de toda e qualquer sociedade, pois é 

somente através dela que se pode definir as hierarquias sociais. Todavia, o exercício 

do poder tem que ser legitimado, é imprescindível uma lógica social, uma dinâmica 

que permita a construção de uma razão. Desta forma, Souza (2017), expõe que, 

para se conhecer uma sociedade é necessário a compreensão do processo que 

torna possível a reprodução do poder social real.  

 A construção dos parâmetros sociais viabiliza a ideia de uma dinâmica única 

do poder. Possuir o poder é algo que exige um discurso de mundo extremamente 
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elaborado, esse poder social ele legitima as práticas sociais dentro das sociedades 

criando limites e parâmetros para o que é entendido como aceitável ou inaceitável. 

Entretanto, o poder social não se limita a criação de regras e parâmetros, ele é 

essencial na compreensão de como os sujeitos se relacionam dentro das 

sociedades, uma vez que, o mesmo está além do aparato em que se é possível 

possuir, e atinge uma dimensão de elemento mediador nessas relações. 

 De acordo com o filosofo e historiador francês Foucault (1995), não existe 

uma definição exata do que tange “o poder”, o que existe de fato são relações de 

poder, e de como tais relações podem ser entendidas nos meios em que se 

constituem. Para o mesmo, a atividade de análise e compreensão do exercício do 

poder pode ser entendido como mais essencial do que uma busca pela conceituação 

do termo em questão.  

 Compreender essas relações de poder que os indivíduos exercem, são além 

de importantes extremamente complexas, uma vez que, tais relações dispõem de 

variadas estruturas de significados, essas diversidades de significados nas 

relações humanas, sobretudo nas relações de poder só é possível por causa das 

variações culturais existentes nas sociedades.  

As relações humanas, historicamente falando, são únicas em seus contextos 

e formações, o que permite entendermos, qual a finalidade que os grupos que estão 

presentes nas sociedades praticam quando exercem a dominação (relação de 

poder) sobre outros sujeitos. Obviamente todas as relações de poder tem uma 

finalidade, mesmo que boa ou ruim, o que põem esse exercício de poder em questão 

é o fundamento da lógica social e também o da razão, pois, para que tal dominação 

possa ser exercida é necessário que existe uma motivação que por sua vez também 

pode ser entendida como um jogo de interesses sociais.  

Seguindo esse raciocínio, essas relações de poder podem exercer uma forma 

dentro das sociedades, tudo depende de como a mesma esteja estruturada. Uma 

outra questão, que aqui nos é relevante, trata-se desse exercício de poder pela 

perspectiva das consequências. Entender como essas relações se manifestam é 

entender como suas consequências afetaram a vida dos indivíduos futuramente. E 

entender sobretudo que essas eventuais consequências não correspondem 
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unicamente ao campo da violência, trata-se da questão da legitimidade e nem 

sempre o uso da violência será viável para legitimar as relações de poder. 

Segundo aponta Ferreirinha e Raitz (2010), outro fator que se mostra 

importante quando se trata da abordagem do termo poder é desmistificar os 

conceitos que se constrói em torno do mesmo, já que o exercício do mesmo deve 

ser entendido a partir das relações sociais que os indivíduos exercem uns sobre os 

outros. Desta forma, pode-se identificar que o poder se encontra em toda parte, 

entretanto, com aspectos estruturantes diferentes. 

Aqui, portanto, gostaria de ressaltar mais uma vez, como as relações de 

poder são essenciais para compreendermos as vivências dentro da urbe. Esse 

exercício do poder pelos grupos e indivíduos dentro da urbanidade serve sobretudo 

para legitimar seus espaços e seus interesses, que por sua vez estão ligados a 

construção de uma identidade cultural, como veremos a seguir. 

 

ELEMENTOS CULTURAIS URBANOS: MEMÓRIA, IDENTIDADE E ESPAÇOS DE 

PODER 

 

Os mais diversos grupos que se utilizam da urbanidade como espaços 

geradores de poder, ou melhor dizendo de espaços que possibilitam as mais 

variadas relações de poder, tem suas relações construídas em torno de elementos 

históricos e culturais bastante significativos. Tais elementos visam tratar como a 

construção histórica dos espaços urbanos estão associadas aos sujeitos que 

fazem uso desses espaços.  

Os espaços urbanos por sua vez não representam uma importância em si 

próprios, senão associados ao sentido de memória que estão ligados aos mesmos. 

E desta forma a memória se torna elemento irrelevante numa construção histórica 

da identidade cultural dos sujeitos e grupos que se utilizam desses espaços 

urbanos. 

De acordo com Pesavento (2008), os lugares de memória de uma cidade são 

também lugares de história. História e memória são, ambas, narrativas do passado 

que buscam novas perspectivas acerca de uma ou várias temporalidades. Trata-se 

de representações, uma vez que, tais lugares estão dotados de cargas simbólicas.   
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Entretanto, segundo afirma Nora (1993), esses lugares de memória são 

antes de tudo, restos. São a tentativa de manutenção da memória, e é sobretudo 

a luta de sujeitos na busca pela construção de uma identidade. Essa construção 

baseia-se na necessidade de afirmação de que os mesmos pertencem a esses 

lugares, que tais lugares são próprios deles. Isso ressalva especialmente a 

necessidade de ressignificação dos lugares que tais sujeitos ocupam. Dessa forma, 

segundo ainda afirma o autor, podemos dizer que esses lugares de memória surgem 

e se perpetuam da necessidade de criar registros, apoiando-se na ideia de que não 

há memória espontânea. 

Desta forma aqui cabe ressaltar, mas uma vez que a busca dos sujeitos que 

se utilizam dos lugares de memória na construção de suas identidades culturais 

transforma estes em espaços de poder, uma vez que, quando se dá a construção 

da identidade entende-se que os lugares que estão associados a tais sujeitos são 

próprios dos mesmos, o que viabiliza a compreensão de como os sujeitos se 

relacionam tanto entre seus pares quanto com os outros sujeitos que compõem a 

urbe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A importância da construção dessa abordagem historiográfica se formula na 

necessidade de contribuir para a formação de uma nova perspectiva sobre o urbano, 

uma vez que, existe uma relação profunda na construção da identidade cultural que 

está ligada aos lugares de memória com o poder. Por sua vez, o que fica entendido 

é que, não existe de fato poder e sim relações de poder que são exercidas por 

grupos ou sujeitos históricos dentro da urbanidade criando assim os chamados 

espaços de poder. Porém, essa visão historiográfica não se entende como uma 

verdade absoluta acerca da cultura, da urbanidade e do poder, e sim, uma 

possibilidade de reflexão acerca das relações de poder que os mais diversos grupos 

que compõem a urbanidade exercem em relação aos outros e de como estas 

relações estão ligadas ao espaço urbano, criando assim espaços de poder. 

Em virtude do que foi anteriormente mencionado, cabe ressaltar que essa 

pesquisa se constitui como uma discussão teórica e reflexiva a respeito dos 
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assuntos já destacados, no intuito de possibilitar a abertura para uma pesquisa 

empírica, sobre como a aplicabilidade das teorias e conceitos aqui abordados são 

de fato exercidos na prática, e dessa maneira, contribuir para o desenvolvimento 

da pesquisa historiográfica na dimensão da História Cultural urbana com suas mais 

diversas variáveis e perspectivas, além de ajudar na criação de novas fontes de 

estudo e pesquisa.  
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O PODER DE UMA CURTIDA: AS NOVAS FORMAS DE 
SOCIABILIDADE GERADAS PELA REDE SOCIAL FACEBOOK NA 

MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL NA ATUALIDADE 
 

Rejane Ferreira dos Santos517 
 

SEJA BEM-VINDO, ENTRAR (INTRODUÇÃO) 

 

As redes sociais, tem espaço significativo no cotidiano dos brasileiros, bem 

mais que um passa tempo, estas redes atualmente operam como um ambiente de 

socialização e de proliferação dos discursos entre os seus adeptos. Fruto de um 

processo histórico conhecido por globalização, esta nova conjuntura apresentada 

como Sociedade em Rede pelo sociólogo espanhol Manuel Castells (2005), se 

caracteriza pela alteração na forma de organização social, motivada pelo advento 

das tecnologias de informação. Partindo deste princípio, o Facebook se destaca 

como a rede social que mais tem usuários no Brasil, sendo o fio condutor para 

novas formas de sociabilização nos espaços físicos e virtuais. Com a finalidade de 

esclarecer como a rede social Facebook, se tornou tão popular no Brasil, ao ponto 

de alterar significativamente o cotidiano da população. Esse artigo, tem como 

objetivo principal reconstruir o trajeto de expansão das redes sociais, dando ênfase 

ao Facebook, no Brasil e no Seridó Ocidental, percebendo as mudanças de 

sociabilidade ocasionadas pelo uso de tal ferramenta. E por fim, o percurso da 

informática, da internet e do caminho trilhado pelos historiadores quanto ao uso 

das mesmas como peça fundamental na construção da História no Brasil. 

Em linhas gerais, a pesquisa se sustenta no princípio básico que vem desde 

os primeiros contatos dos historiadores com a informática e a sua percepção de 

massificação e alcance dos discursos por meio das redes sociais, à ascensão das 

mesmas e as mudanças culturais e do cotidiano ocasionadas por elas. Tal qual a 

exposição da vida privada e a imposição das opiniões particulares nas discussões 

de outrem, implica em alterações de sociabilidade efetivadas pelo uso da rede social 

                                                           
517 Discente do Curso de Licenciatura em História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus de Caicó. O trabalho ora apresentado integra a 
avaliação do componente curricular Laboratório de História – 2018.2, ministrado pelo Prof. Helder 
Alexandre Medeiros de Macedo, do Departamento de História do CERES-UFRN. 
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Facebook. Deste modo, a pesquisa tem como questão básica discutir as profundas 

alterações relativas ao cotidiano e a forma de socialização dos usuários da rede 

social Facebook na microrregião do Seridó Ocidental. Tendo em vista que os 

métodos de sociabilidade empregados anteriormente se davam predominantemente 

pelo contato físico/pessoal ou por correspondência e atualmente se dar por meio 

desta rede social que de alguma maneira alterou o cotidiano dos seus adeptos nos 

espaços físicos e virtuais. 

No tocante a questão historiográfica, esta pesquisa conta com estudos 

como o de Célia Cristina da Silva Tavares, que no capítulo intitulado História e 

Informática do livro Novos domínios da história (2012), onde a autora trabalha com 

o contato e o uso dos historiadores com a internet e a informática. Como também, 

com as análises feitas por Roger Chartier, no seu livro A história ou a leitura do 

tempo (2010), onde o mesmo abordou o uso da informática pelos historiadores na 

concepção de criar novas formas de se confeccionar a história e disseminar com 

rapidez os conteúdos, uma espécie de contato direto entre o historiador e o leitor. 

Ainda neste seguimento, trabalhos como o de Luana Leite Pereira de Araújo e 

Riverson Rios518, referentes ao processo de orkutização, explanando os motivos 

que contribuíram para o declínio da rede social Orkut e de Milton Kleina519, que 

apresenta todo o contexto de criação do Orkut e do Facebook, se mostraram de 

fundamental importância para o resultado final da pesquisa.                      

No que se refere a base teórica, foi utilizado para a análise dos discursos os 

estudos de Michel de Certeau relativos a construção do cotidiano, encontrados no 

livro A invenção do cotidiano (1994), onde o mesmo abordará a questão da 

consolidação do cotidiano a partir das práticas, da absorção e do uso dos discursos 

gerados e consumidos pelos indivíduos. Bem como, a questão da pluralidade nas 

formas de sociabilização entre os indivíduos também encontrados na obra de 

Certeau, no livro A cultura no plural (2012), onde o mesmo discute o fato do 

sistema cultural das massas serem produto de determinadas classes privilegiadas 

e o restante do público entraria neste contexto apenas como consumidor ou um 

mero espectador destes movimentos.  

                                                           
518 Cf. ARAÚJO; RIOS, 2012. p. 1-14. 
519 Cf. KLEINA, 2018. 
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Além da análise metodológica do discurso, a pesquisa ainda conta com uma 

investigação qualitativa da rede social Facebook, onde nas publicações da linha do 

tempo (time line), serão observados o comportamento e a exposição dos usuários 

através das suas publicações. Bem como, será feita a observação de ambientes 

físicos, como bares, restaurantes e lanchonetes, para identificar as formas de 

interação entre pessoas e o uso da rede de Wi-Fi pelos mesmos. Percebendo assim, 

como se alteraram as formas de sociabilização devido ao uso das redes sociais e 

da internet.  

Com o objetivo de esclarecer estas novas formas de sociabilização 

acarretadas pelo uso da rede social Facebook na microrregião do Seridó Ocidental. 

Este artigo tem por finalidade, no primeiro momento, trilhar o caminho percorrido 

pela informática e pela internet no âmbito acadêmico, bem como o seu uso pelos 

historiadores e a sua relevância na facilitação para a confecção da escrita da 

história. Sendo que o próximo passo consiste em compreender como a informática 

e a internet saem do espaço acadêmico e se massifica através da criação de 

ambientes destinados a população. Entender o processo de criação e massificação 

das redes sociais Orkut e Facebook, mostrando que a popularização excessiva do 

Orkut contribuiu diretamente para o seu declínio e consequentemente a ascensão 

do Facebook. E por fim, apresentar como se deu este processo na microrregião do 

Seridó Ocidental, destacando a contribuição direta do Facebook nesta nova 

conjuntura de sociabilização nos dias atuais.            

 

HISTORIADORES CONECTADOS 

 

O auxílio do computador no processo de desenvolvimento e o seu uso pelos 

historiadores é descrito na historiografia a partir da década de 1960, iniciando-se 

em universidades francesas e estadunidenses, cuja finalidade era o trabalho com 

grandes quantidades de dados, devido a sua capacidade de armazenamento, e com 

os seus programas de modelos matemáticos, em suma, trabalho realizado com 

história quantitativa. Seguindo esta mesma linha, a internet irá surgir 

praticamente contemporânea ao computador, datando da década de 1970, sendo 

desenvolvida a partir da ARPANET e só apenas no final da década de 1980 e início 
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da década de 1990 é que irá surgir os primeiros websites que estarão interligados 

a uma rede de alcance mundial. Porém, a popularização do uso do computador pelos 

historiadores só se dar através da disseminação dos computadores pessoais nas 

décadas de 1980 e 1990, essencialmente pela sua praticidade na edição dos 

textos. Desde então, o uso do computador e seus inúmeros recursos tem 

contribuído gradativamente na construção da narrativa histórica, embora tenha 

encontrado certa resistência por parte de alguns autores ao longo desse processo 

(TAVARES, 2012, p. 303-307). 

No Brasil, uma das experiências mais antigas e relevantes da relação entre 

historiadores e a computação remota do final da década de 1960, mais 

precisamente do segundo semestre do ano de 1969, quando a Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), instalou no seu campus o Centro de Computação Eletrônica. A 

partir desse ocorrido, as historiadoras Altiva Pilatti Balhana e Cecília Maria 

Westphalen, passaram a utilizar o computador como suporte para o 

processamento de grandes quantidades dados. Inclusive a paixão destas 

historiadoras pela história quantitativa, fez com que as mesmas defendessem 

ferrenhamente o uso do computador como ferramenta essencial na construção da 

História, em especial a quantitativa, e criticassem historiadores contemporâneo a 

elas pela resistência ao uso do computador por parte dos mesmos. Os resultados 

obtidos por Balhana e Westphalen foram apresentados na década de 1970 e foram 

publicados na Revista de História da Universidade de São Paulo (USP). As décadas 

de 1970, 80 e 90, abordaram a temática ainda timidamente no contexto nacional, 

seja ela na forma de publicação de artigos científicos em órgãos responsáveis pela 

pesquisa histórica ou em capítulos de livros (CARVALHO, 2014, p. 170-172).   

 Os avanços tecnológicos adentram o século XXI, mais freneticamente que 

as décadas anteriores, seja inovando em termos tecnológicos ou popularizando 

toda uma rede de informações através de um sistema globalizado. Como aponta 

Castell (2005), no livro A Sociedade em Rede: do conhecimento à ação política: “A 

sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”. Desta forma, a temática que 

antes era abordada timidamente passa a ser fartamente explorada tanto no 
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universo acadêmico quanto nos meios de comunicação, pois segundo Roger 

Chartier: 

 

O problema já não é o que, classicamente, vinculava os desenvolvimentos da 
história séria e quantitativa com o recurso ao computador para o 
processamento de grandes quantidades de dados, homogêneos, repetidos e 
informatizados. Agora se trata de novas modalidades de construção, 
publicação e recepção dos discursos históricos (CHARTIER, 2010, p. 59). 

 

Tais avanços, sejam eles em equipamentos eletrônicos ou em relação ao uso 

da internet, contribuíram de forma imprescindível para o barateamento destas 

tecnologias e a sua disseminação de forma “democrática”. Dentro desse contexto 

de popularização das redes, a criação das redes de sociabilidade ganha cada vez 

mais espaço e adeptos. Nesta conjuntura, a rede social Facebook tem se mostrado 

um amplo campo para discussões e disseminação de discursos, sendo o mesmo 

utilizado como recurso para se atingir um grande público. Diante disto, os 

historiadores não poderiam ficar indiferentes a este movimento tão latente, e foi a 

partir dessa percepção que Ronaldo Vainfas optou pelo uso da sua própria rede 

social para publicar um artigo referente aos 50 anos do golpe civil-militar de 1964, 

ao invés de publicá-lo em um jornal de grande circulação nacional. Na própria fala 

do mesmo fica explícito tal força de alcance das redes de sociais: “Pensei em fazer 

um artigo pro O Globo, na página dos editoriais, mas o espaço seria mínimo e o 

número de leitores mais reduzido do que os do Facebook”. (VAINFAS, 2014 apud 

CARVALHO, 2014, p. 174). Portanto, nesse universo virtual as redes sociais têm 

se apresentado como um campo vasto para a formação de discursos, ao mesmo 

tempo que funciona como espaço documental, é de fato um ambiente mediador 

entre os historiadores e o grande público. 

Fatos como este corroboram com o atual cenário que se descortina, seja 

pelo uso em massa dos meios eletrônicos ou pelo grande número de adeptos das 

redes sociais no Brasil. Consumidores assíduos dos conteúdos gerados, estes 

usuários são constantemente instigados colaborar, opinar e por vezes, até produzir 

discursos próprios, sejam eles de cunho político, social ou até mesmo 

autopromoção. Tais movimentos acarretam mudanças significativas na maneira de 

sociabilidade dos indivíduos, sendo improvável que tais mudanças passassem 

despercebidas aos olhos dos historiadores, mostrou-se necessário o 
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redirecionamento de novos olhares e novas perspectivas para este horizonte tão 

presente e cotidiano na realidade destes indivíduos.         

 

AS REDES SOCIAIS E OS SEUS DISCURSOS 

 

 Segundo Marcos de Oliveira (2011), no seu artigo Primórdios da rede: A 

história dos primeiros momentos da internet no Brasil da Revista Pesquisa 

FABESP, o uso da internet no Brasil, data do início da década de 1990, mais 

precisamente de 1991, quando os primeiros sinais de internet entraram em um 

dos computadores e de modo geral, nesse primeiro momento, ela era utilizada 

somente para fins educacionais. As primeiras conexões se deram a partir da 

conexão da FAPESP com o Fermilab, o laboratório de física de altas energias 

especializado no estudo de partículas atômicas, com sede na cidade de Batavia, em 

Illinois, nos Estados Unidos. Anteriormente ao uso da internet, a conexão se dava 

a partir de uma linha direta denominada Bitnet, sigla de Because It’s Time Network, 

que ligava o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de 

Janeiro, a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, no ano de 1988, através 

de uma rede de conexão internacional. No mesmo ano, a Ansp (Academic Network 

at São Paulo), criada e mantida pela FAPESP, era a rede acadêmica de São Paulo 

responsável pela comunicação eletrônica entre as principais instituições de ensino 

e pesquisa paulistas, sendo que a Asnp entrou na Bitnet apenas em abril de 1989. 

 Ainda de acordo com Oliveira (2011), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), que foi criada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, se preparava para ligar 

à internet desde 1990, e só ocorreu efetivamente em 1992. Esta primeira rede 

da RNP alcançou 10 estados brasileiros e o Distrito Federal, ligando assim toda 

uma comunidade acadêmica. Porém, foi somente a partir de 1995, que a internet 

saiu do ambiente acadêmico e se tornou comercial, a partir de então, surgiram os 

primeiros portais de internet privados do Brasil. Com a advento da internet 

comercial no Brasil, um fenômeno novo tornou-se popular entre os brasileiros ainda 

na década de 1990, o surgimento de lugares aonde as pessoas teriam acesso a 

rede de computadores e internet tornou-se pouco a pouco um espaço requisitado 

e disputado pela população brasileira. Segundo Mirella Nascimento (2010), em 
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artigo no G1, a primeira lan-house do Brasil surgiu no ano de 1998, com 

características semelhantes aos cybercafés e com os equipamentos trazidos da 

Coréia do Sul, a loja Monkey Paulista, em São Paulo (SP), foi a primeira do segmento 

no país. Sendo que posteriormente, já na primeira década dos anos 2000, os 

estabelecimentos intitulados por lan-house irão invadir pouco a pouco o país inteiro, 

tornando-se comum até mesmo nos interiores. Junto com essa explosão de 

acessibilidade às redes veio o advento das redes sociais, bastante populares no 

Brasil até os dias atuais. 

 A primeira rede social com ampla aceitação no Brasil se chamava Orkut. 

Criada pelo turco Orkut Büyükkökten, engenheiro de formação e PhD em ciência da 

computação em Stanford, o mesmo nutria verdadeira paixão pelas redes sociais. 

Sua primeira criação foi a rede social Club Nexus, que no ano de 2001, era 

destinada a estudantes e obteve apenas 2 mil usuários cadastrados. Mais tarde, 

o mesmo ainda criou a rede social inCircle, e em parceria com a Google, empresa 

na qual Orkut Büyükkökten trabalhava, criou o Google Maps, AdSense, Gmail e o 

Orkut. O início do ano de 2004, marca a inauguração do Orkut como rede de 

sociabilidade, contando ainda com a contribuição do CEO da época, Eric Schmidt, e 

da diretora de produtos web, Marissa Mayer, que ajudaram o Orkut Büyükkökten 

na concepção do site, e inclusive na escolha do nome. Essa nova rede social, tinha 

como principal função criar uma rede de amizades pela web através de trocas de 

mensagens e fotos compartilhadas, e não demorou muito para o sucesso desta 

rede social bater à porta do seu criador. Ainda no segundo semestre de 2004, o 

Brasil já tinha 700 mil cadastrados lá, ou seja, 51% do público, tornando-se o 

serviço online mais popular da história do nosso país até aquele momento (KLEINA, 

2018). 

 Seu sucesso perdurou até o ano de 2011, pois neste mesmo ano, segundo 

o Ibope Nielsen, o Facebook já despontava como a rede social de maior destaque no 

Brasil. Seu declínio se deu a partir do abandono de investimento e desenvolvimento 

da página, pela crescente divulgação do Facebook e também pelo preconceito por 

causa da inclusão digital, a criação do termo “orkutização” que era usado para falar 

que o Orkut ficou popular demais (KLEINA, 2018). O fenômeno da orkutização 

trabalhado Araújo e Rios (2012), aborda o embate social ocasionado pela 
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popularização em massa do Orkut devido a inclusão digital, este fenômeno resulta 

do incômodo das classes sociais mais elitizadas do nosso país pela adesão das 

camadas sociais mais baixas da nossa sociedade pela rede social em questão. 

Resultando em um fluxo migratório desta elite diretamente para o Facebook, pois 

essa era a “nova” forma que a elite encontrou para se isolar das classes menos 

abastadas do nosso país. De fato, a orkutização era a popularização democrática 

da rede que incomodava a elite brasileira e a fizeram abandonar a rede social Orkut. 

 Atualmente, o Facebook é considerado a maior rede social do mundo, seu 

lançamento oficial se deu no dia 4 de fevereiro de 2004, sendo fundada pelo 

estudante de ciência da computação da universidade de Harvard Mark Zuckerberg, 

e originalmente era conhecida por TheFacebook. Inicialmente, o serviço oferecido 

pela rede social era bem simples, consistindo na criação de perfis com as 

informações dos usuários, a exposição de fotos e a adição de amigos a rede social 

do usuário, sendo que a princípio a rede funcionava apenas dentro do campus de 

Harvard. A equipe de Zuckerberg à época, era formada por Dustin Moskovitz, 

também cofundador da rede, que foi o primeiro chefe de tecnologia e depois de 

engenharia. Chris Hughes, porta-voz da empresa por anos. E o brasileiro Eduardo 

Saverin, que era chefe financeiro. Mark Zuckerberg ainda foi o fundador, no ano de 

2003, de uma página chamada FaceMash, aonde era permitido a publicação de 

fotos de estudantes da universidade, fazendo assim uma comparação e a uma 

votação, onde o participante poderia escolher a pessoa mais bonita entre duas 

concorrentes. Embora o FaceMash tenha sido um sucesso, a página acabou 

desagradando muitas pessoas e foi retirada do ar pouco tempo após a sua estreia 

(KLEINA, 2018). 

  Após a sua estreia em 2004, foram ocorrendo mudanças graduais nos 

serviços oferecidos pela rede, uma delas inclusive foi a mudança do nome 

TheFacebook para Facebook somente, otimizando os seus serviços e expandindo-os 

para uma gama maior de usuários. Ao tempo que o Facebook se expandia, o seu 

fundador se envolvia em uma série de processos judiciais envolvendo a rede social. 

Porém ao longo dos anos, a rede se internacionalizou e já no ano de 2008, o 

Facebook era o quarto site mais ativo do mundo, como demonstra Salinas (2008). 

A partir de então, o Facebook se tornou não somente um empreendimento de 
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sucesso, mas também uma empresa investidora de sucesso, comprando por 1 

bilhão de dólares o Instagram no ano de 2012, a plataforma de anúncios Atlas em 

2013, o WhatsApp e a empresa de realidade virtual Oculus em 2014. A rede social 

que tinha cerca de 1 milhão de registros no final do ano de sua estreia, atualmente 

tem cerca de 2,19 bilhões de usuários ativos, e é exatamente neste contexto de 

expansão, otimização dos serviços oferecidos, investimentos bem-sucedidos e de 

batalhas judiciais que o Facebook se firmara como a rede social mais acessada do 

mundo até hoje. O Brasil recebeu a sua versão em português do Facebook no ano 

de 2008, e é atualmente um dos seus grandes mercados. A empresa que investe 

bastante aqui no Brasil, tem um projeto chamado Facebook para Jornalismo e 

oferece capacitações na área de educação (KLEINA, 2018). A sua ascensão 

perante ao Orkut se deu no ano 2011 e segundo Filipe Oliveira (2018), na Folha de 

São Paulo online, o Facebook atualmente conta com cerca de 127 milhões de perfis 

ativos no Brasil. 

 Não fugindo a regra que seguiu o Orkut, o Facebook, a princípio, se firmou 

como uma rede social que servia como espaço de comunicação para elite brasileira, 

distanciando-os das classes mais baixas no ciberespaço, como fica explícito no 

trabalho sobre a popularização das redes sociais e o fenômeno da orkutização de 

Araújo e Rios (2012). Desta forma, o Facebook surge no cenário nacional como uma 

válvula de fuga da elite brasileira para com as classes mais baixas da nossa 

população, tornando-se um meio de segregação no ciberespaço. Tal fenômeno, 

corrobora com a concepção de Certeau, que no livro A cultura no plural, vai abordar 

o fato do sistema cultural das massas ser produto de determinadas classes 

privilegiadas e o restante do público seria o consumidor dessa produção e 

espectador destes movimentos. Sobre essa questão Certeau aponta que: 

 

Uma linguagem da técnica ou da ciência, dotada do poder de transformar, é 
reservada à elite. Permanece estranha ao conjunto da população à qual é 
apresentada pela vulgarização como sendo inacessível. [...] É neste ponto 
que a cultura se divide e se reorganiza – sendo sua parte menos operante 
de longe a mais extensa. (CERTEAU, 2012. p. 202-203). 

  

Embora a popularização das redes se dê como uma espécie de “herança” da elite, 

a sua massificação traz novos moldes de comunicação para este cenário que se 

apresenta. Aos poucos, o Facebook vai adotando novas formas de comunicação 
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entre os usuários, vai empreendendo novos discursos e muitas mudanças em seus 

meios de sociabilidade, alterando gradativamente o seu uso. Deste modo, o uso da 

rede social Facebook altera a percepção dos indivíduos em relação a si próprio e a 

sua concepção de sociabilidade com as demais pessoas, pois diferentemente das 

mídias tradicionais, esta rede social permite que os seus usuários utilizem os 

ciberespaços como uma extensão de suas vidas, produzindo e consumindo 

informações, assinalando assim a sua existência nos meios midiáticos. Como 

demonstra Certeau (1994), no livro A invenção do cotidiano, “Uma criança ainda 

rabisca e suja o livro escolar; mesmo que receba um castigo por esse crime, a 

criança ganha um espaço, assina aí sua existência de autor”.         

 Indiscutivelmente, as redes sociais fazem parte do cotidiano e são 

praticamente indispensáveis para boa parte da população brasileira, a quantidade 

de perfis ativos aqui apresentados só comprovam que cada vez mais as redes são 

usadas como meio de comunicação, de expressão dos pensamentos dos seus 

usuários e de largo alcance para uma gama de público massificada. Ao passo que 

as redes sociais alteram os meios de sociabilidade dos seus usuários, modificam 

também a reorganização dos espaços públicos, visto que é prática comum, e por 

vezes chega a ser o diferencial para atrair clientes, a disponibilização por parte do 

estabelecimento comercial de uma rede de wifi para melhor atender a demanda da 

sua clientela. Isto deixa condicionado o momento de sociabilização dos indivíduos 

em ambiente físico ao ambiente virtual das redes sociais.  

 Esta nova forma de reorganização/configuração do cotidiano dos usuários e 

dos espaços públicos, encontram respaldo na fala de Certeau (1994), que imprime 

a criação do cotidiano da seguinte forma: “O cotidiano se inventa com mil maneiras 

de caça não autorizada”. Portanto, o cotidiano se constrói a partir das práticas 

dos indivíduos, sendo imprescindível para a formação das suas individualidades a 

forma como os mesmos “consomem” os discursos e elaboram as suas 

subjetividades. Desta maneira, a construção do ser social é determinada pelas 

práticas sociais dos indivíduos em sua pluralidade, pois “[...] a relação (sempre 

social) determina seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar 

onde atua uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas 

determinações relacionais”. (CERTEAU, 1994, p. 38).  Portanto, as elaborações do 
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discurso sobre si dos usuários do Facebook aos poucos consolidam uma prática de 

sociabilidade plural entre os indivíduos, bem como é a forma de ver e ser visto, 

principalmente, que os mesmos encontram para se reafirmarem e se imprimirem 

no “mundo” virtual como ser social. 

 

O FACEBOOK E A MICRORREGIÃO DO SERIDÓ OCIDENTAL 

 

 A região do Seridó potiguar, segundo dados do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Seridó ‐ PTDRS (2010), abrange uma área 

de 25 municípios que possuem características geográficas e culturais similares em 

diversos aspectos. Seu território abarca as microrregiões do Seridó Ocidental, 

Seridó Oriental e parte da microrregião do Vale do Açu e da Serra de Santana. O 

Seridó está localizado no Semiárido Potiguar e se caracteriza por seu regime de 

escassez e por sua desigualdade na distribuição das chuvas. Região esta que 

concentra cerca de 11% da população do estado do Rio Grande do Norte, teve a 

pecuária como sua primeira grande atividade econômica, seguidos do algodão e da 

extração de minérios. Atualmente, a economia do Seridó vem se reestruturando e 

se modernizando cada vez mais. Tornando o Seridó reconhecido por outras regiões, 

ou até mesmo no país, por seus produtos alimentícios ou de bens de consumo, o 

Seridó hoje é uma marca de qualidade (ARAÚJO, 2003). 

 Neste contexto, a microrregião do Seridó Ocidental, compreende as cidades 

de Caicó, Jardim de Piranhas, Timbaúba dos Batistas, Ipueira, São Fernando, São 

João do Sabugi e Serra Negra do Norte. Vista como a capital da região do Seridó, 

a cidade de Caicó funciona como uma espécie de polo desta microrregião, e 

concentra grande parte desta fama que o Seridó sustenta. Região de cultura 

arraigada, que mantém suas tradições ao longo do tempo, se reinventa e se 

moderniza sempre que necessário (ARAÚJO, 2003). Desta forma, a microrregião 

do Seridó Ocidental não se mostrou alheia aos avanços tecnológicos e as novas 

possibilidades oferecidas pelo sistema de informática e internet. 

 Remota de meados da primeira década do século XXI, a chegada das primeiras 

lan-houses na região do Seridó Ocidental. Estes locais que se dividiam entre os 

jogos de videogame e espaços destinados ao uso de computadores, se espalharam 
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rapidamente pela região. Com ambientes preparados para vários tipos de gostos e 

bolsos, as lan-houses vão das mais equipadas, oferecendo espaços amplos e 

confortáveis, as mais acessíveis, com equipamentos e espaços mais modestos. A 

partir deste ocorrido, as formas de comunicação e de sociabilidade foram 

profundamente alteradas pelo advento da internet e das redes sociais. 

 Seja para se inteirar das notícias do mundo, ou até mesmo por curiosidade, 

as lan-houses se tornaram muito populares entre os mais jovens. Além dos sites 

de notícias e entretenimento, redes como salas de bate papo, flog (fotolog), blogues 

(blogs), MSN (Microsoft Service Network) e a rede social Orkut, passaram a fazer 

parte do cotidiano das pessoas. Não diferindo do restante do país, a rede social 

Orkut aos poucos tornou-se muito popular entre os habitantes desta microrregião. 

O Orkut passa a ocupar um espaço de sociabilidade na vida dos seus usuários que 

anteriormente era preenchido através do contato físico ou por correspondência 

nesta região. Esta rede social ainda viabilizou o contato entre usuários de 

diferentes Estados, possibilitando que pessoas que nunca antes haviam se 

comunicado de ter uma amizade virtual. O Orkut permitia que os seus usuários 

pudessem se comunicar amplamente entre si, deixando mensagens ou 

depoimentos, colocar fotos e fazer uma ampla rede de amizades em tempo recorde.  

O reinado absoluto do Orkut na microrregião do Seridó Ocidental permaneceu 

até o início da segunda década do século XXI, a partir de então, o Orkut começa a 

perder o seu espaço para uma nova rede social chamada Facebook. O Facebook 

surge neste cenário como algo inovador, que pouco a pouco vai ganhando espaço e 

adeptos. O sucesso do Facebook foi inevitável, e assim permanece até o presente 

momento. Atualmente no Seridó Ocidental, mais que uma rede de sociabilidade, o 

Facebook é uma espécie de “termômetro” social que mede a popularidade dos seus 

usuários, tornando-se um lugar de reafirmação da existência social alimentado pela 

exposição da vida pessoal daqueles que o utilizam. Aos poucos o Facebook altera o 

cotidiano destes indivíduos e aqueles meios de socialização tão comuns de outrora, 

como as cartas, bilhetes e cartões, aos poucos vai entrando em desuso. 

Mais que um meio de comunicação e socialização, o Facebook funciona nos 

dias atuais como um diário eletrônico; e a medida que as publicações atingem o 

máximo de números de curtidas, seus usuários vão se tornando cada mais 
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condicionados a esta exposição. É natural hoje em dia encontrar pessoas se auto 

parabenizando, expondo seus atritos amorosos, sendo conselheiros ou críticos de 

pessoas que não conhecem, opinando nos mais diversos assuntos, ou até mesmo 

pedidos para que os amigos virtuais lembrem da sua data de aniversário. O 

Facebook é um lugar de opiniões e discursos, sejam eles os mais diversos, capaz 

de alterar de formar radical, e por vezes de forma imperceptível, o cotidiano dos 

seus usuários. 

Atualmente, muitos dos usuários desta rede social no Seridó Ocidental 

reafirmam a sua existência como ser social e sociável através das suas publicações, 

mesmo que para se obter o êxito de uma rede social popular seja preciso 

condicionar uma grande parte do seu tempo de lazer para “alimentar” o seu eu 

virtual. Como fica claro na fala de Nelson Rosenvald (2018): “É ultrajante, mas, em 

toda a sua singularidade e complexidade, o ser humano é reduzido a um perfil na 

web, um conjunto de algoritmos imenso no mundo virtual”.     

           

SAIR (CONCLUSÃO) 

 

Diante deste cenário até então apresentado, fica evidente que a 

popularização das redes sociais no contexto atual da nossa sociedade é um 

movimento incessante e irrefutável. Seja pela facilidade de se ter acesso as 

tecnologias, que possibilitem tal fato, ou pela necessidade do indivíduo de se 

mostrar como ser social e sociável. Este frenesi ocasionado pela inclusão digital, 

torna o indivíduo que não se inclui nela como um ser à parte da sociedade, 

impossibilitado de ser parte dela como ser social, ou seja, tornando-o praticamente 

um inválido social. Desta forma, ser usuário de uma rede social é, atualmente, o 

decreto que atesta se o indivíduo faz parte da sociedade ou não. Portanto, sua 

rede social será o seu atestado de ser comunicável e sociável.          

Neste contexto, a rede social Facebook permite, antes de tudo, que os seus 

usufruidores possam deixar sua marca como “autores” do discurso, reafirmando a 

existência do usuário como ser social e formador de opinião. Desta forma, o usuário 

não é mais um mero receptor de conteúdos como é imprimido em outras mídias. 

Naturalmente, a exposição da vida privada e do cotidiano, bem como as opiniões 
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particulares, destes usuários nas redes sociais é consequência da facilidade que 

estes têm de se conectar a outros indivíduos que não estejam no seu ciclo de 

convivência. Bem como, pode ser uma maneira de ser visto por muitos outros 

usuários, ou ter o seu discurso reforçado e proliferado por outros consumidores.  

De fato, o Facebook é uma rede geradora de discursos para as grandes 

massas, sendo os mesmos por ela criados e reforçados. Tornando-se assim, uma 

ferramenta catalisadora das necessidades dos seus usuários, que tem como 

respaldo a dedicação de tempo significativo do dia destes para nutrir esta relação. 

Tal dedicação implica em mudanças significativas nas formas de sociabilidade 

destes usuários dentro dos espaços físicos e ciberespaços. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho, tem por objetivo, apresentar o lugar social de alguns agentes 

produtores de representações acerca da cidade de Assú/RN. Assú é uma cidade 

localizada no centro-oeste do Estado do Rio Grande do Norte, hoje mais conhecido 

como Microrregião do Vale do Açu e Mesorregião do Oeste Potiguar. Possui uma 

localização central, tanto do ponto de vista geográfico, como também histórico 

nesse vale desde sua criação enquanto freguesia ainda no século XVII. Assú é 

detentora de uma considerável importância local, em relação as demais cidades do 

Vale. 

 Pensar o lugar de fala destes sujeitos, autores de produções culturais 

(livros, anotações, poesias), permite analisar e compreender de que maneira eles 

concebem à cidade e em função de quais interesses fazem isso, além desse esforço, 

ressaltaremos as instituições nas quais suas obras foram produzidas afim de 

identificarmos as esferas socias em que as representações circularam. 

Conforme aponta Sandra Jatahy Pesavento (2014, p. 77), já se produziram 

muitos trabalhos relacionados à história das cidades, porém, em sua grande 

maioria, são obras que partem de abordagem econômico social e não estão 

empenhadas em realizar uma reflexão acerca da cidade enquanto objeto, pois se 

detém na descrição quantitativa das mesmas. Visto isso, a autora também 

ressalta a abordagem da História Cultural, como uma perspectiva que abre uma 

série de novas possibilidades para o campo de estudos que explora a relação entre 

espaço e cidade, pois não estudam apenas os processos econômicos sociais 

experienciados na cidade, mas as representações construídas na e sobre elas. 
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Um importante trabalho sobre a cidade de Assú que, metodologicamente 

seguiu a abordagem da História Cultural, foi feito por Roberg Januário dos Santos, 

em seu livro A Invenção da Atenas Norte-Rio-Grandense: um Sertão de História, 

Poesia e Tradição (2017). Esse autor trata da via historiográfica assuense na 

década de 1920, como base de análise para sua investigação, ele usa três obras, 

respectivamente: Noções Sobre a História e Geografia do Município de Assú 

(1921), autoria de Antônio Fagundes; Municípios do Rio Grande do Norte, seção 

Assú, (1929), autoria de Nestor dos Santos Lima; e, por fim, O Município de Assú 

(1929), autoria de Pedro Soares de Araújo Amorim. 

Roberg Santos, a partir das obras citadas anteriormente, pretende 

destacar o modelo de produção histórica sobre Assú que foi produzido da década 

de 1920. Os moldes usados pelos autores analisados são o de uma história 

evolutiva e tradicional da cidade. Na análise de Roberg Santos sobre as três obras 

da década de 1920, é dado ênfase aos conteúdos que são analisados em ambos os 

livros. Seguindo esta metodologia, Roberg Santos além de salientar elementos que 

os intelectuais dão mais importância, traz à tona pontos de conexões entre elas. 

Sendo escritas sobre o passado de caráter memorialístico, é evidenciado 

que o modelo historiográfico utilizado pelos três autores “convergem quanto à 

perspectiva histórica e geográfica delineada pelo projeto de escrita do IHGB” 

(SANTOS, 2017, p. 60), ainda segundo Roberg Santos (2017, p. 61), os trabalhos 

produzidos sobre a história de Assú, e que tiveram o IHGB como referência, são 

caracterizados por uma abordagem que privilegia a: 

 

Apresentação de um histórico do município de caráter continuísta, ou seja, 
protagoniza-se uma exposição de acontecimentos que somados denotam a 
evolução da cidade, principalmente no que concerne ao período de formação 
das primeiras instâncias religiosas, administrativas e jurídicas com 
destaque para a fundação de arraias, da freguesia, da Vila, a Comarca e a 
Cidade. 

 

Roberg Santos enfatiza que os autores das obras por ele analisadas, eram 

membros do IHGRN. Isso explica a influência que tiveram do modelo historiográfico 

do IHGB. Por meio deste viés metodológico da história dos “grandes homens” e 

seus feitos, tais obras foram baseadas em “produções tidas como tradicionais no 

campo da historiografia potiguar, praticando enunciados que corroboram para 
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compor certa visão superior sobre os indígenas” (2017, p. 68), o que reforçou o 

caráter “incivilizado” que outrora fora dado aos nativos da região, pondo o colono 

no patamar de “civilizado”, em oposição aos ameríndios. A característica de 

“selvagem” é atribuída aos ameríndios em ambas às obras, muito embora esse não 

seja o único adjetivo atribuído a eles, aos janduís520, por exemplo, lhes é dado os 

adjetivos de bravos, e valentes. Após se destacar a parte de colonização das terras 

da ribeira do rio Açu, emerge personalidades e acontecimentos que destacam Assú 

enquanto uma terra de tradições, conhecida tanto como a “terra dos poetas”, 

como também a dos “verdes carnaubais”. 

 Problematizando essas duas representações nos referidos livros, o 

historiador Roberg Santos percebe a criação de um espaço herdeiro das tradições 

europeias em terras potiguares, com destaque para um lugar de “tradições 

heroicas e inteligentes”, heroísmo este de denotação militar, respaldado pelo olhar 

religioso. 

Ao finalizar a análise das três obras, Roberg Santos (2017, p. 76-77), 

conclui que, apesar das particularidades, os livros memorialísticos por ele 

estudados, possuem um objetivo em comum, sendo este: 

 

No que concerne aos aspectos históricos, os autores buscam alçar o Assú 
ao platô de um espaço ancestral, um espaço de tradições, estas espraiadas 
pelos mais diversos setores, a exemplo dos festejos alusivos a São João 
Batista, aos feitos militares, aos atos políticos, as conquistas territoriais, 
ao progredir das letras e do caráter civilizatório e cristão. É notório que os 
autores da história local até aqui analisados chamam para si a tarefa de 
tornar visível um passado de feitos e tradições. 

 

Essas representações sobre a Ribeira do Açu, seus habitantes ameríndios 

e a cidade do Assú se tornaram recorrentes e expressivos na primeira metade do 

século XX. Como podemos perceber no trabalho do historiador Roberg Santos, a 

análise dessas representações nos convida a pensar a sua historicidade no tempo 

                                                           
520  Grupo étnico mais frequentemente mencionado nas documentações colonial produzidas na 
Ribeira do Açu, especialmente no recorte temporal que vai do final do século XVII e início do XVIII. 
Segundo Denise de Mattos Monteiro, relata que devido à grande quantidade de relatos 
documentados pelos colonos sobre os Janduís, pode ser um indicio de que este grupo foi o que mais 
resistiu à colonização. Ver, MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do 
Norte. 3. ed. Natal, RN: EDUFRN, 2007. p. 48. 
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e a questionar se elas se manterão, se transformando ou se desaparecerão na 

segunda metade do século em questão. 

 

CONSTRUTORES DE NARRATIVAS SOBRE ASSÚ NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XX 

 

A partir desse momento o nosso olhar se desloca para o final do século XX, 

precisamente para as décadas de 1980 e 1990. Nesse período, emerge uma nova 

leva de memorialista. Estes, assim como os memorialistas do início do mesmo 

século, escrevem sobre a cidade de Assú. Dentre eles, iremos analisar três obras, 

respectivamente, por ano de publicação: Assú da minha meninice: memórias 

(1982), escrito por Francisco Augusto Caldas de Amorim; Açu simplesmente 

(1989), obra de Antônio Alderi Dantas; e Assu grande (1995), autoria de Fernando 

Antônio Caldas. 

Destes três autores que escrevem sobre o passado assuense em fins do 

século XX, o primeiro é o que mais se destaca, principalmente como referência para 

os demais. Antônio Alderi Dantas, antes de iniciar seu livro, faz destaque para 

alguns homenageados, dentre eles, Francisco Amorim é lembrando “pela dedicação 

a história do Açu” (DANTAS, 1989, p. 3), não só homenageado, ele é incluído no 

meio de personalidades de destaque da elite assuense, a exemplo de Renato Caldas, 

Palmério Filho e Sinhazinha Wanderley. Francisco Amorim, popularmente conhecido 

como “Chisquito”, natural de Assú, é filho de família abastarda da cidade. Foi 

escritor, poeta e prefeito de Assú entre os anos de 1953 a 1958521, pertencendo 

a ramificação da família Casa Grande522. O mesmo, destaca em seus livros, a 

quantidade de instituições culturais as quais esteve vinculado. 

 

Membro da União dos Escritos Brasileiros, do Clube de Poesia, da Academia 
Potiguar de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

                                                           
521 Para ter acesso a lista de Intendentes e Prefeitos municipais de Assú, ver: CALDAS, Fernando. 
Assu grande. Natal: 1995. p. 14-15. 
522 A família Casa Grande é um dos primeiros “troncos” familiares a se instalarem nas mediações 
da hoje é denominada cidade de Assú. Esta, uma família influente, ficará conhecida por esse nome 
devido as grandes proporções de sua casa à época. A mesma é localizada na lateral norte da Matriz 
de São João Batista. Dentre as ramificações familiares deste tronco principal, surgiram os 
“Macêdos, os Cabrais, Soares, Amorins, Correias, Dantas e Fonsecas” (SANTOS apud NONATO, 
2017, p. 39). 
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Norte, da Associação Norte-Rio-grandense de Imprensa, da Associação 
Cultural do Oeste, da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, da 
Diocesia, da UBT de Natal, da Academia de Trovadores da Fronteira 
Sudoeste do R.G.S, do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia de 

Letras de Uruguaiana, (R.G.S.)523. 

 

 A valorização dada a essas Instituições Culturais não era atoa, 

primeiramente pelo fato de que não era qualquer pessoa que poderia participar 

destes grupos. Visto que a composição destes ambientes era feita por pessoas 

influentes e detentoras de patrimônio, descendentes de uma elite que também fez 

parte dos Institutos. Outro motivo seria o interesse de divulgação e construção de 

representações que elas proporcionam. Este ponto de vista é compartilhado por 

Roberg Santos ao pensar a ligação destes sujeitos com os lugares de 

sociabilidades. A seguir o historiador cita o exemplo de Francisco Amorim, como 

não sendo o único membro da família Casa Grande a participar do IHGRN. 

 

O que transparece nesta situação é uma estratégia dessa estirpe na 

produção e conservação de sua representação intelectual em nível de estado 

e de município, a própria sucessão de cargos no IHGRN denota tal questão. 

Considerando que outros membros desse ramo familiar (Casa Grande) 

também se tornaram membros do IHGRN, como foi o caso de Francisco 

Augusto Caldas de Amorim, membro a partir de 1964. Pode-se aventar 

certa investida de grupos assuenses na formação acadêmica/intelectual e 

na participação de ambientes de produção e propagação de saberes, como 

o IHGRN, ao longo do século XX. (SANTOS, 2017, p. 44). 

 

Francisco Amorim, elabora em sua escrita um discurso que tenta legitima-

lo como intelectual, assim ela vai frisar que desde sua infância, teve contato com 

as letras. Irmão mais novo de Palmério Filho, que fora jornalista, poeta, orador e 

diretor do jornal “A Cidade”, o periódico “circulou durante 25 anos em Assu. 

Empresa familiar, [...] dos irmãos Palmério, Francisco Amorim e Otávio, 

respectivamente Diretor, Redator e Gerente” (AMORIM, 1989, p. 11). 

Francisco Amorim relata o espaço em que vivera, local este sendo a farmácia 

de sua família, descrita por ele, como o ponto intelectual da cidade. Neste 

ambiente, além de aprender a manusear fórmulas farmacêuticas, teve contato e 

cresceu junto a diversos intelectuais da época. Segundo o mesmo: 

                                                           
523 AMORIM, Francisco. Titulados do Assu. Edição comemorativa do 80º aniversário de fundação 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (1902-1982). Natal, 1982. p. 9. 
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Naquela época era a farmácia o ponto de convergência dos intelectuais da 
terra. João Celso Filho, Natanael de Macedo, professor Alfredo Simonete, 
Oliveira Junior, Albertino Macedo, Ezequiel Fonseca, José Macedo, José 
Antônio de Moura e outros, sem esquecer os ex governadores José Augusto 
Bezerra de Medeiros e João Suassuna, o primeiro deste depois governador 
deste Estado e o segundo, da paraíba, que, então formados, estiveram no 
Assu por tempo determinado, exercendo a profissão de advogado (AMORIM, 
1989, p.10). 

 

Quanto ao lugar social do Antônio Alderi Dantas524, ainda não é possível 

afirmar ao certo se ele também faz parte da família Dantas descendente do 

“tronco” familiar Casa Grande. No entanto, é possível salientar sua filiação, pois 

Antônio Alderi faz em seu livro uma dedicatória a seus familiares. Nela, consta os 

nomes de seus pais, estes: Antônio Irineu Dantas e Maria Pio Dantas. Antônio 

Alderi estudou “as primeiras letras aos cinco anos de idade, na Escola Estadual 

Juscelino Kubitschek do Açu” (DANTAS, 1989, p. 5). Lá se formou em técnico em 

contabilidade, concluindo o 2º grau. Antônio Alderi escreve o livro Açu simplesmente 

no período em que abraça o curso engenharia agronômica, no campus da Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM, atual UFERSA. 

Desta maneira, não sabemos informar se Antônio Alderi Dantas sofreu 

alguma influência para com as letras por parte de sua família, assim como 

aconteceu com o Francisco Amorim. Porém, vale ressaltar a sua formação na EEJK, 

esta sendo também uma das Instituições Culturais que tratam de Assú. Essa 

escola, localizada no município assuense, tem sua criação da segunda metade do 

século XX. Inicialmente dedicada ao curso de formação para professores, passou a 

ser escola profissionalizante e a ofertar ensino fundamental e médio no decorrer 

dos anos e de sua inserção na cidade de Assú. 

Enquanto os outros dois autores já citados escrevem na década de 1980, 

Fernando Antônio Caldas surge no cenário assuense na década de 1990, também 

como um escritor que pretende valorizar as riquezas naturais e culturais de Assú. 

Fernando Caldas, também natural de Assú, filho de Edmilson Lins Caldas e 

Gelza Tavares Caldas, foi vereador, presidente da Câmara Municipal do Assú, 

                                                           
524 Mais informações a respeito da biografia de Antônio Alderi Dantas, Disponível em: 
<aalpoesia.wixsite.com/academia/alderi-dantas>: Acesso em: 29/09/2018. 
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empresário, pesquisador e exerceu outros cargos525, no governo do estado do Rio 

Grande do Norte. Considerando o sobrenome deste autor, pode-se perceber que 

também descende de famílias abastadas da região. Segundo Sinhazinha Wanderley 

(1954, p. 1), em texto mimeografado por Boanerges Wanderley no ano de 1980, 

“os Wanderley divididos em 4 (quatro) ramos, todos irmãos, descendentes de 

Wanderley: um tomou o “relacho” de Wanderley, outro Lins, outro Pimentel e outro 

Caldas, localizando-se aqui em Açu. Eram todos de origem holandesa e 

portuguesa.”. 

Conforme o relato de Sinhazinha Wanderley, o Sobrenome “Caldas” 

descende de origem portuguesa e holandesa, pertencendo ao mesmo tronco 

familiar dos Wanderley. Isto deixa pistas tanto da origem social quanto do lugar 

social de Fernando Caldas. Considerando que o mesmo é parente de indivíduos da 

elite assuense que ajudaram a construir as representações sobre a cidade e de 

suas famílias. 

Não tão diferente da análise feita por Roberg Santos, vê-se que, também 

nas duas últimas décadas do século XX, continua-se a produzir uma história da 

cidade feita por memorialistas, que em sua construção textual tomam como 

referência obras também de cunho memorialístico. 

 É importante salientar que as três fontes aqui já citadas tendem a dar 

destaque a algo específico sobre a história de Assú, porém, em algum momento 

dos seus discursos ocorrerá interseções. Quando analisados os livros 

memorialísticos, percebe-se que há a intenção de rememorar um passado glorioso 

pelo qual teria passado a cidade. 

 

PATRIOTISMO, LETRAS E HEROÍSMO: A REMEMORAÇÃO DE UM PASSADO 

GLORIOSO 

 

Na escrita dos três autores antes citados: Francisco Amorim, Antônio 

Alderi, Fernando Caldas existem conexões. A priori fica evidente a tentativa de 

                                                           
525 Mais informações a respeito da biografia de Fernando Caldas, Disponível 
em:<aalpoesia.wixsite.com/academia/Fernando-caldas-zuuki.>: Acesso em: 29/09/2018. Ou na 
página do Blogger que ele gerencia, e atualiza informações sobre a cidade de Assú e os assuenses. 
Disponível em: <https://www.blogger.com/profile/16885504437741789360>: Acesso em: 
29/09/2018. 
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construção do espaço assuense enquanto um lugar perpassado por tradições 

heroicas, patrióticas e de homens inteligentes. O modelo historiográfico utilizado 

por esses autores é o de História Oficial usado pelo Instituto Histórico e Geográfico 

do Brasil - IHGB, este sendo o primeiro Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, 

acabou sendo tomado como modelo para os demais que, a posteriori, vieram a ser 

criados no país. Incluído neste panorama, temos o Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte – IHGRN, fundado em 1902. 

O IHGB tinha entre seus objetivos: “construir uma história da nação, recriar 

um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos buscando homogeneidades 

em personagens e eventos até então dispersos” (SCHWARCZ, 1993, p. 99), 

pretendendo-se criar uma história oficial do Brasil, esses Institutos acabaram por 

produzir trabalhos que abordavam as particularidades de cada região. Como 

também afirma Schwarcz (1993, p. 133), se tratará de uma historiografia que, 

presa aos feitos dos “grandes” homens, tinha em vista a construção de um 

passado de tradição. 

 

Para além das especificidades políticas e regionais, coube aos institutos a 
montagem de uma nomenclatura própria, bem como a elaboração de uma 
agenda com personagens e fatos, da qual muitos historiadores pouco se 
libertaram. Presos a um projeto enciclopédico que encontrava ordem e 
encadeamento onde existiam apenas eventos singulares em sua experiência 
regional, esses profissionais se comprometeram com a construção de uma 
história nacional, que, tendo o presente em mira, forjava o passado em 
tradição. 

 

A glória deste passado assuense é construído nas narrativas escritas a 

partir da colonização do território que viria a se tornar a cidade de Assú, mais 

precisamente no período tido como Guerra dos Bárbaros. A Guerra se estendeu 

pelo Nordeste, e na região do Vale do Açu, também a colonização “enfrentou assim 

enormes dificuldades opostas pelos naturais, que declaravam guerra de morte aos 

colonizadores”. (DANTAS, p. 9). A partir das narrativas expostas, percebe-se que 

há a imposição do colono, este sendo descrito como o homem “civilizado”, sob o 

nativo, designado como “incivilizado”. 

Estes indígenas tidos como “incivilizados” para o padrão europeu de 

“civilização” são descritos como “guerreiros, ferozes, supersticiosos e selvagens 

ao extremo, viviam quase nus, vestiam somente uma pequena saia de palha de 
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carnaubeira. Mantinham-se da caça, da pesca, de frutas, mel e raízes” (CALDAS, 

p. 4). O ameríndio, é representado como um empecilho ao ideal europeu de 

colonização. E um nativo que se posicionou contra os interesses de ocupação do 

homem branco, conforme aponta a historiadora Soraya Genorazzo (2007, p. 53). 

Os ameríndios resistiram à investida colonizadora, pelo fato de “estar em maior 

número e por ter maior conhecimento da região, o que deu certa vantagem a esses 

grupos indígenas na Guerra. isto levou os colonos a tomar medidas mais violentas. 

Roberg Santos (2017, p. 67) evidencia as intenções de se descrever os 

nativos da região desta maneira no período do conflito pela posse das terras da 

ribeira do Açu. 

 

Cabe ressaltar que o conflito aparece, mas de modo a enfatizar o empecilho 
indígena para a colonização e ao mesmo tempo evidencia a valentia destes, 
inclusive a bravura dos índios é um dos únicos aspectos positivos deles 
aproveitados nas narrativas históricas sobre o Assú neste momento de 
escrita. Ora, seria necessário justificar a vitória do homem branco e 
civilizado sobre um inimigo forte, pois a significação da conquista ganharia 
grandes dimensões. 

 

Fica destacado o caráter de conquista que é dado ao surgimento da cidade, 

caráter este de cunho militar e religioso, realizado por homens de patentes, 

guerreiros e corajosos, que assim como na escrita de Assú da década de 1920, 

também são sublinhados nas obras memorialistas das décadas finais do século XX, 

enquanto homens que deram/arriscaram suas vidas pelo bem “civilizador”. Esses 

atos de bravura são relacionados à “troncos” familiares normalmente de origem 

europeia, portanto, as narrativas “originárias” enfatizavam o nome e a importância 

dessas famílias. 

Algumas famílias vindas do continente europeu, a partir deste contexto de 

narrativas sobre a colonização da ribeira do Açu, pretenderam deixar marcas na 

história da cidade, e um dos exemplos que podemos citar é o de Sinhazinha 

Wanderley526, que descreve sua origem familiar enquanto nobre, com o intuito de 

                                                           
526  Maria Carolina Wanderley Caldas, popularmente conhecida pelo apelido de “Sinhazinha 
Wanderley”, nasceu em Assú no ano de 1876, filha do Dr. Luiz Carlos Lins Wanderley e de Dona 
Francisca Lins Caldas. Foi professora do grupo Escolar Ten. Cel. José Correia, poetisa e teatróloga 
atuando em sua terra natal. 
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justificar o novo lugar e a terra que essa ocuparia na América, segundo essa 

autora: 

 

A nossa família é nobre, muito nobre! Foi-lhe conferido os foros da nobresa 
pelo príncipe Mauricio de Nassau. Os Wanderley haviam-lhe demonstrado 
muita dedicação, auxiliando-o denodadamente na guerra Holandesa sem nada 
pedir, sem nada cobrar. Terminada a Guerra, o Príncipe concedeu-lhes o 
Brasão de Armas que atestam a sua alta nobresa. (WANDERLEY, p. 1). 

 

Na narrativa da Sinhazinha Wanderley, é clara a intenção de deixar na 

cidade, uma marca simbólica de que sua família é “nobre”, do quanto ela e seus 

antepassados possuem uma história honrosa, formada por vários homens valentes, 

capazes de enfrentar e ganhar guerras. Cabe salientar que esta memória que ela 

recria, se baseia em um passado, é perpetuado no momento em que ela escreve, e 

possui a intenção de perdurar para a posteridade.  

Jô Gondar (2016, p. 24), ressalta na discussão de perpetuação de uma 

memória, que ela é uma escolha de toda a sociedade, e que nenhum documento é 

inócuo, o mesmo sendo perpassado por interesses “eles resultam de uma 

montagem não só da sociedade que os produziu, como também das sociedades 

onde continuaram a viver, chegando até a nossa. Essa montagem é intencional e 

se destina ao povir”. A problematização desenvolvida por Jô Gondar se mostra 

bastante pertinente à nossa pesquisa e objeto de estudo, pois nos permite pensar 

os interesses inerentes ao ato de salvaguardar objetos e documentos e perpetuar 

memórias, silenciar e esquecer outros. A seleção sobre o que se deve lembrar e 

esquecer deixar clara a intencionalidade na construção de representações 

especificas sobre o passado com vistas ao futuro. 

Neste passado glorioso que então é construído, repleto de exemplos de 

heroísmo e patriotismo, se destacaram na historiografia assuense os irmãos 

Ulisses e Perceval Caldas, sendo eles “representantes máximos do heroísmo local 

em conexão com o nacional” (SANTOS, 2017, p. 40). Pelo fato de serem os 

representantes assuenses na Guerra do Paraguai, estes sujeitos são tomados, 

principalmente pelos memorialistas locais, como heróis e defensores da pátria 

brasileira. 
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Os irmãos, filhos também de uma elite formada por lideranças 

tradicionais527, fizeram apresentações voluntárias para a Guerra do Paraguai, o que 

foi visto como “um gesto de grandeza e patriotismo numa época em que o 

recrutamento se promovia com dificuldades” (BNB, 1880, p. 14). Os atos relatados 

como feitos de amor à pátria não param por aqui. Em exercício na Guerra do 

Paraguai, Ulisses Caldas é descrito como alguém com o perfil de um líder corajoso. 

Fernando Caldas, no livro Assu Grande, cita uma passagem em que Câmara 

Cascudo, descreve um episódio da Guerra, em que o assuense Ulisses Caldas 

mostra suas virtudes de um homem heroico e patriótico. 

 

João da Fonsêca Varela, veterano da Guerra do Paraguai, contava-me que, 
uma tarde, no acampamento, uma explosão brusca abalou as barracas. 
Ulisses, mais próximo do local, foi atirado, como uma bola, projetando-se por 
cima do parapeito da trincheira. Lesto, sacudindo a poeira que lhe, cobria a 
farda, retomou, calmamente, o canto que ocupara, explicando, impassível- 
‘Não foi nada! Um pequeno passeio de balão!’ Num combate, carregando a 
baioneta, rebentou no meio da tropa, uma mina. Areia, fogo, pedra, 
estilhaços voaram semeando a morte, escurecendo o ambiente que se 
tornou trágico, na irreprimível onda de pavor. De espada em punho, negro de 
pólvora, desvairado, Ulisses Caldas passou, como um relâmpago, para a 
vanguarda do seu pilotão gritando: - Avança, camaradas! Ainda é vivo Ulisses! 
(CALDAS apud CASCUDO, 1995, p. 9). 
 

Ulisses Caldas, também é relembrado por meio da poesia, os versos de 

autoria de João Carlos Wanderley528, tomam esta personalidade assuense enquanto 

homem que escreveu uma história gloriosa. 

 

Porém depois da vitória 
Morreu... que resta! Uma Cruz! 

Uma página na história, 
Escrita com muita Glória, 
Cercado de muita luz!... 

Morreu, sim, mas com renome 
Um herói só morre assim!... 

Ulisses era seu nome 
Hoje tem por sobrenome. 

Glória, fama, herói por fim”. 

                                                           
527 As lideranças tidas como tradicionais neste contexto, são as formadas por uma elite 
aristocrática, sendo eles grandes proprietários de terras, e reconhecidamente chamados por suas 
patentes militares: capitão, major, coronel, tenente. Vale salientar que estas condecorações eram 
reminiscências da Guarda Nacional. 
528 Natural de Assú, foi um importante político da Província do Rio Grande do Norte, fundador do 
jornal  do interior do estado: O Assuense (1867), o mesmo enquanto presidente do senado da 
câmara de Assú, propôs o projeto que veio se tornou a Lei Provincial nº 124, que elevou a Vila nova 
da Princesa à categoria de Cidade, com o nome de Assú. 
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(CALDAS apud WANDERLEY, p. 10). 

 

 

Ulisses Olegário Lins Caldas recebe outros sobrenomes por meio dos versos 

de João Carlos Wanderley. O então rapazote que saíra de sua terra natal em 

direção a Guerra se encontra agora em um patamar de reconhecimento dado a 

poucos assuenses. Seu novo sobrenome “Glória, fama, herói” denota o interesse 

na criação de um passado glorioso, que tem em sua história a presença de homens 

que, com muita bravura, defenderam o país com suas próprias vidas. 

Segundo Sinhazinha Wanderley (1980, p. 2) existem outros exemplos de 

grandes homens valentes na terra assuense. Ela narra um acontecimento do 

passado, no qual mostra o reconhecimento de um assuense até mesmo em outro 

Estado. exemplo este o do Coronel Wanderley. 

 

Manoel, um Wanderley. Tinha o mesmo caráter severo do pai, honesto e 
brioso. Era homem de ação caractativa e muito generoso. Era valente e 
respeitado por todos. O próprio inimigo temia-o. Certa vez, houve uma 
revolta no Ceará; cometendo Pinto Madeira muitos assaltos e não atendendo 
a ninguém, querendo invadir as povoações e cidades produzindo o pânico. O 
velho Manoel sabedor, vestiu e calçou 200 homens e expensas próprias, e 
marchou contra o inimigo, este sabendo que era Manoel Wanderley que 
chegara cheio de respeito a sua tradição de valente, hasteou logo a bandeira 
branca pedindo paz, que lhe foi concedida na condição de dar a guerra por 
terminada, o que aconteceu. O velho ao regressar, foi recebido em peso por 
grandes e pequenos de Açu. O povo foi recebê-lo na antiga “Fazenda de João” 
e ele entre palmas, fogos e música, entrou na cidade a pé, abraçado aos 
filhos. 

 

 Vale ressaltar que estes acontecimentos isolados no tempo e espaço do 

passado assuense, começam a ser utilizados por esta dada elite, com a intenção 

de assim “formular uma história que, a exemplo dos demais modelos europeus, se 

dedicasse à exaltação e glória da pátria” (SCHWARCZ, 1993, p. 102). Neste 

contexto, esses sujeitos tentam alçar a cidade de Assú a um espaço que seria 

exemplo de patriotismo no contexto estadual. Além disso, percebe-se que há na 

construção dos discursos uma nostalgia por parte dessas pessoas em rememorar 

o passado em que seus antepassados viveram. Segundo Albuquerque Junior (2008, 

p. 23), estes discursos, “ao mesmo tempo em que falam de uma distância entre 

presente e passado, tentam mostrar que este continua bem vivo no presente e 
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assim deve ser. Discursos que fabricam uma tradição a pretexto de reencontrá-la 

e religá-la ao presente”. 

Sinhazinha Wanderley foi uma das “filhas de Assú” que mais declarou amor 

por sua terra natal, em seus textos, poemas e peças teatrais procurava fazer 

presente um passado de tradições, ao citar algumas palavras de Virgílio Cardoso, 

a mesma se apropria e sente a necessidade de pedir aos mais novos que amem e 

cuidem de uma velha terra de passado glorioso e imorredora tradição. 

 

Amai vossa Pátria, ainda mais do que vos amo e eu ousadamente, digo: A 
Pátria bendita de vossos avós, precisa de afeto, carece de nós! Sim! Precisa 
do nosso apoio físico, cívico e moral! Que importa que seja velha e triste! É 
quando a mãe mais carece do carinho dos filhos é quando a velhice lhe abate 
as forças. Amemo-la e respeitemos o seu glorioso passado, a sua 
imorredora tradição. (WANDERLEY, p. 17). 

 

Segundo Albuquerque Junior (2008, p. 22), “Estes discursos têm como 

consciência do tempo uma maneira narcísica de se referirem ao passado, ao 

quererem garantia e soberania do sujeito do presente no passado”. Como já fora 

visto anteriormente, a Sinhazinha Wanderley se remete tanto ao passado de Assú 

quanto ao de sua família, estabelecendo sempre um elo paralelo entre as duas, 

então, torna-se necessário frisar o envolvimento da própria família Wanderley com 

a construção de um passado glorioso e de imorredora tradição da cidade. A 

construção desta cidade gloriosa, por sua vez, acaba sendo marcada pelo esforço 

narrativo dessas famílias de elite. 

Vale ressaltar que este passado glorioso de Assú não é feito apenas por 

homens que seriam exemplos de heroísmos e patriotismos. Há uma mudança no 

movimento educacional na formação dos filhos das elites tradicionais assuenses, 

proporcionando a criação de uma elite acadêmica. Este processo é descrito por 

Roberg Santos: 

 

Posteriormente, na esteira do quadro educacional superior do século XIX, 
desencadeia-se um movimento, por parte desses grupos familiares, de 
enviarem seus membros mais novos (filhos, netos) para estudarem em 
outros lugares, saindo do quadro educacional assuense, o que possibilita 
dizer que emergiu outro estilo de liderança, notadamente ligada às letras e 
com formação acadêmica, dessa feita, convivendo ainda por certo tempo 
com o modelo antigo de comando, embora, dessa ‘nova elite’ muitos tenham 
saído e mantido o contato com a terra a distância. 
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Fernando Caldas (1995, p. 17), aponta que “não é à toa, que se concebe 

Assu, como a ‘terra dos poetas’ ou a ‘Atenas Norte-rio-grandense’. A poesia e as 

artes foram sempre presentes nos assuenses”. Como o importante para este 

estudo é descobrir como foram criadas essas representações, ao se mapear na 

pesquisa as primeiras referências dadas a criação de um berço intelectual, os três 

autores analisados se remetem à segunda metade do século XIX, tendo-se como 

referência a imprensa, implementa a primeira vez na cidade por João Carlos 

Wanderley no ano de 1967, este intitulado de O Assuense529 1867-1873. Segundo 

Roberg Santos (2017, p. 86), “o livro Poetas dos Rio Grande do Norte530, de autoria 

de Ezequiel Wanderley (1922), foi apropriado como obra base da origem dos 

epítetos: ‘Atenas Norte Rio-Grandense’ e ‘terra dos poetas’.” As representações 

são utilizadas por elites dominantes como meios de dominação, assim como aponta 

Roger Chartier (2011, p. 23) “as representações possuem uma energia própria, e 

tentam convencer que o mundo, a sociedade ou o passado é exatamente o que elas 

dizem que é.” 

Assú tem o seu passado aclamado de diversos meios, os quais alguns aqui 

foram citados. O que se nota é que assim como na escrita do passado assuense 

de 1920, os livros memorialísticos das últimas décadas do século, tentaram fazer 

o mesmo, porém, em um outro contexto. Este agora com a intenção de se 

reafirmar. Assim se vê também, como viu Roberg Santos, uma tentativa de 

continuidade das velhas tradições. 

 

Uma produção com contornos de obra artística, por sua vez, fruto da 
investida integradora de poetas e escritores que buscaram produzir um 
espaço referencial. Um espaço onde se encontrasse a continuidade das 
velhas tradições poéticas, heroicas e religiosas, onde os acontecimentos 
fossem considerados de uma natureza assuense, forçosamente tradições 
construídas pelas mais “altas” lideranças locais e poetas. (SANTOS, 2017, 
p. 94). 
 

 

                                                           
529 AMORIM, Francisco. História da imprensa do Assu. Natal/RN: Departamento Estadual de 
Imprensa, 1965. p. 3. 
530 Neste livro, Ezequiel Wanderley, apoiado pelo IHGRN, tentou reunir todos os poetas do Estado, 
dando exemplos de suas poesias e introduzindo uma biografia de cada um. Roberg Santos afirma 
que foram 28 poetas assuenses neste livro, enquanto João Carlos Vasconcelos relata que foram 
39, a priori o que colaborou para a construção dessas representações é que Assú foi a cidade com 
mais poetas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que nos propomos compreeender a construção de um 

passado glorioso sobre a cidade de Assú/RN, podemos salientar algumas 

conclusões referentes a esta análise. Ao estudar tanto as obras quanto os autores 

delas (Francisco Amorim, Antônio Alderi Dantas e Fernando Caldas), foi possivél 

verificar que o Francisco Amorim se deteve em seu livro a relatar mais as vivências 

de sua infância, mas sempre com o intuito de legitimar o seu lugar de fala enquanto 

intelectual da cidade, já o Fernando Caldas e o Antônio Alderí Dantas se detiveram 

a reproduzir informações já contidas em livros do inicio do século XX, livros estes 

analisados por Roberg Santos na década de 1920. Mas vale ressaltar que, o fato 

de rememorar um passado que já foi relatado emerge enquanto finalidade de fazer 

viver as tradições do passado no presente em que vos falam esses autores, além 

disso é necessário constatar que os mesmos se colocam como herdeiros deste 

passado que eles a todo momento relembram na tentativa de reviver tais glórias 

vivenciadas por seus antepassados. Neste aspecto entra também o Boanerges 

Wanderley tendo o cuidado de mimeografar em 1980 as anotações de sua parente 

Sinhazinha Wanderley, ele parece bem mais interessado em guardar tal documento 

com o intuito de renovar a representação de que descente de uma familia 

tradicional. Essas glórias são mapeadas nesses livros, e põe alguns naturais de 

Assú no patamar de heróis da pequena pátria assuense. A construção deste 

passado glorioso é percebido na escrita dos memorialistas a partir dos feitos 

desses sujeitos, o que denota novamente a intencionalidade de mostrar-se como 

herdeiro de personalidades que por determinados interesses fizeram o possivel 

para deixar o nome de suas familias marcadas na história da cidade. 
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SIMPÓSIO 12 
CULTURA DA MEMÓRIA: NARRATIVAS, 
TEMPORALIDADES E USOS PÚBLICOS 
 

ORALIDADE: MEMÓRIA E ARTE DA EXISTÊNCIA 

 

Taynnã Valentim Rodrigues 
taynnarodrigues@bol.com.br 

 

A oralidade é o meio pelo qual realizamos nossa primeira leitura de mundo, 

ela antecede a escrita gráfica e apresenta uma íntima relação com os meandros 

da memória. No continente africano a oralidade se construiu como um elemento 

cultural. Encontrando na figura do Griot531 seu guardião e transmissor.  

 A África tinha seus segredos e histórias guardadas nas teias da memória, 

em fios tecidos pelos contadores de histórias, Griots, que em seu fazer 

apresentavam a sutileza do contar. Esses guardiões de memórias eram 

responsáveis por transmitir para as suas comunidades as histórias de seu povo, 

para que, quando fossem abraçados pelos efeitos do tempo, os/as mais jovens se 

encarregassem de dar continuidade ao seu fazer, e garantir assim a existência da 

memória.    

A oralidade funcionava como um caminho para guardar e acessar memórias. 

Tinha uma função pedagógica, pois se tratava também de uma forma de ensinar a 

história e transmitir conhecimentos. “Mesmo hoje, contar contos nas praças dos 

povoados, nos pátios das casas ou embaixo de uma árvore numa escola rural ainda 

é uma atividade comum em muitos rincões do continente africano” (SOLER-PONT, 

2009, p. 09). 

Na obra O Narrador, Walter Benjamin (1994) fala sobre a figura do contador 

de histórias, função que era passada de pai para filho. Segundo o autor, com o 

advento da modernidade, o contador de histórias se tornou um conselheiro sem 

ouvintes. Benjamin também fala sobre as narrativas, que segundo o mesmo, 

                                                           
531Os Griots são os indivíduos que tinham o compromisso de preservar e transmitir histórias, fatos 
históricos, conhecimentos e as canções de seu povo em espaços do continente africano.  
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perderam suas características, transformando-se em informações vazias de 

sentidos.  

Com relação aos apontamentos feitos por Benjamin, Olgaria Matos (2001) 

discute a narrativa proposta pelo autor como um conjunto de metáforas que conduz 

a liberdade de pensamentos. Matos evidencia que o uso da metáfora na narrativa 

leva o/a ouvinte a construir a representação sob o que é dito.    

Com o passar do tempo, a oralidade se tornou uma metodologia aplicada à 

pesquisa e ao ensino, sabendo que: 

 

Assim, há um grande número de pessoas que não fazem uso da escrita, 
tanto porque não tiveram acesso a processos formais de alfabetização como 
porque pertencem a culturas ágrafas, como no caso de populações 
indígenas. Nesse sentido, o trabalho pedagógico requer estudo de novos 
materiais (relatos orais, imagens, objetos, danças, músicas, narrativas), 
que devem se transformar em instrumentos de construção do saber 
histórico escolar (PCN: História, 1997, p.39). 

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de História (1997) é apontada a 

importância das fontes orais no processo de ensino e aprendizagem, assim como 

também o de outras fontes que adentraram na seara do ensino e pesquisa 

historiográfica a partir da emergência da Escola Francesa dos Annales, no inicio do 

século XX.  

É importante destacar que apesar da ampliação da fonte histórica ter 

ganhando maior visibilidade com a Escola dos Annalles, outras correntes teóricas 

também já haviam voltado suas pesquisas para essa ampliação, como por exemplo, 

os estudos realização por Edward Palmer Thompson, representante da História 

Social Inglesa.    

A ampliação da noção de fonte histórica trouxe ao trabalho do historiador/a 

e professor/a um leque de possibilidades que permitiu alçar novos voos e ainda dar 

voz aos marginalizados da história532. 

Nesse sentido, o artigo que aqui se apresenta busca dialogar de forma 

sucinta sobre a História Oral (HO) como uma metodologia aplicada a pesquisa. 

Foram pensadas como aporte teórico as discussões realizadas na disciplina Tópico 

                                                           
532Loucos/as, mendigos/as, nativos/as indígenas, mulheres, crianças, quilombolas, artistas de rua, 
camponeses, trabalhadores/as rurais, pessoas sem escolaridade ou pertencentes a culturas 
ágrafas.       
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Especial em História e Cultura Histórica – Pesquisa Histórica e Prática da História 

Oral, ministrada pela professora Drª Telma Dias Fernandes no Programa de Pós-

Graduação em História – PPGH da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Esse 

trabalho objetiva também discorre sobre a relação estabelecida entre a 

metodologia da História Oral e a pesquisa de mestrado realizada pela autora que 

aqui se apresenta.        

Como foi dito anteriormente, a oralidade traz uma relação próxima com a 

memória, e dessa forma, para trabalhar com a metodologia da HO é necessário 

saber ouvir o canto da memória. Um canto que também é feita de silêncios, pois 

não apenas de memórias sonoras somos feitos. Por vezes a memória silencia na 

esperança de ser agraciada com o esquecimento daquilo que tortura lembrar. É no 

silêncio da memória que o/a pesquisador/a terá que ir além do que é dito.  

O olhar e sentir também deve se fazer presente no momento do trabalho com 

a oralidade. Sentir de forma visceral os sentidos do silêncio do outro, é nesse 

momento que se encontra o ponto mais alto e sensível dos fazeres da Oralidade.   

A pesquisa de mestrado que proponho se faz metodologicamente articulada 

ao uso da HO. Busquei por memórias que envolvem a cultura escolar do Grupo 

Escolar José Tavares533, situado na cidade de Queimadas-PB, no período de 1937-

1945. Nessa pesquisa o/a leitor/a se enredará nos tecidos da memória.  

Ao trabalho com a memória cabe o entendimento que esta jamais se mostra 

de forma única, ela se apresenta em faces que sutilmente envolvem o seu 

admirador. É um canto de sereia que entoa o canto da lembrança. Um canto em 

pausas, as quais Deleuze (1987) chama de estrias da memória.    

Pausas que até torturam, pois o desejo é de que Mnemosyne534 se desnude 

por completo e mostre tudo o que guarda, ou se não, ao menos nos jogue o fio de 

Ariadne535 para que possamos dançar seu canto sem perder-se nos seus labirintos.  

Sobre o trabalho com a memória, Tedesco (2004)  aponta:  

 

                                                           
533 O Grupo Escolar José Tavares foi inaugurado no ano de 1937 em Queimadas, quando ainda era 
distrito de Campina Grande- PB.  
534 Segunda a mitologia grega Mnemosyne é a Deusa que personificava a memória. 
535 Esse termo tem origem na lenda grega de Ariadne que era filha do rio Minos de Creta, é um 
termo usado para descrever a resolução de um problema que pode proceder de diversas maneiras. 
Em um labirinto, por exemplo, o fio de Ariadne guiaria certamente até a saída.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
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Discutir memória nas suas várias dimensões, seja individual, coletivas e 
sociais, suas relações com a história, suas manifestações orais e materiais, 
seus lugares institucionais, informas e circunstanciais, suas dimensões 
epistemológicas, seus silêncios temporais, suas formas de enquadramento 
etc., é algo mais do que desafiador e, como já dissemos, está ganhando cada 
vez mais lugar nas análises e nos debates do campo social e antropológico 
(p.29). 

 

A memória se configura num campo interdisciplinar, que em meu fazer, como 

pesquisadora, é um campo de atuação que exploro desde os momentos iniciais de 

formação. Através de projetos de pesquisa536 pude dialogar com Mnemosyne. 

Percorrendo suas curvas sinuosas, me deparei com narrativas de vida silenciadas 

na história, os quilombolas. E ainda com narrativas institucionais de 

historiadores/as dispostos/as a narrarem suas Ego-histórias537.  

Entendendo a delicadeza e importância dos fazeres com a memória, conduzo 

ao meu projeto de pesquisa, as narrativas de seu Aluízio Araújo538, que guarda em 

suas memórias o cotidiano do Grupo Escolar José Tavares. Seu Aluízio foi aluno da 

primeira turma no ano de 1937. Uma memória que se predispôs a presentear-me 

com suas experiências.   

As narrativas de seu Aluízio tal qual uma suave melodia, envolvem os 

(des)caminhos feitos nessa pesquisa. Pois, não desejo apresentar um amontoado 

de informações. Na verdade, ensejo construir um elo entre narrativas no presente 

sobre o passado. Uma narrativa livre, preenchida por experiências e todas as 

emoções do viver configuradas na liberdade do contar.         

   Como vimos anteriormente, Tedesco (2004) coloca o trabalho com a 

memória como algo desafiador por se tratar, sobretudo, de um campo subjetivo. 

Pensando nisto, Costa (2014) chama atenção para os dilemas que se apresentam 

no momento da interpretação do que foi transcrito, apresentando uma proposta 

de conhecimento dialógico. 

 
Ao aceitar que o conhecimento histórico deve ser solidário e dialógico, 
reconheço a diversidade cultural entre o pesquisador e os sujeitos 

                                                           
536 Durante o período da Graduação em História na Universidade Estadual da Paraíba - UEPB Campus 
I, fiz parte de projetos de iniciação cientifica- PIBIC, coordenados pelas professoras Maria Lindaci 
Gomes de Souza e Auricelia Lopes Pereira. Os referentes projetos tiveram seus desenvolvimentos 
marcados por discussões sobre memória e oralidade.   
537Ver em CHAUNU, Pierre; DUBY, Georges; LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre [et al.] Ensaios de 
Ego-História. Lisboa/ Rio de Janeiro: Edições 70, s.d. 
538 Seu Aluízio Araújo foi aluno da primeira turma do Grupo Escolar José Tavares, no ano de 1937.  
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analisados, sem mascarar a imensa desigualdade de poderes existentes na 
sociedade brasileira. Quero chamar a atenção, sobretudo, para a 
necessidade de o pesquisador dar visibilidade ao outro (COSTA, 2014, p. 60-
61).   

     

O momento da entrevista oral é também um momento de encontro entre dois 

mundos, o/a pesquisador/a e o/a narrador/a. São mundos que podem apresentar 

pontos de confluência, mais que também podem divergir totalmente. A partir das 

falas do/da narrador/a, o/a pesquisador/a faz as suas análises que podem fugir talvez 

do sentido que o/a narrador/a desejou transmitir. Nesse dilema, se encontra a 

necessidade do retornar ao local da entrevista.  

É importante que exista essa relação chamada por Costa (2014) de dialógica, 

na qual o/a pesquisador/a busca entender o lugar social e visões de mundo de 

seu/sua narrador/a, não cometendo o erro de reinterpretar o mundo do outro a 

partir de suas percepções pessoais. A HO tem o compromisso, sobretudo, de dar 

voz ativa ao outro dentro de seu espaço de atuação e compreensão de mundo.   

Na História Oral, pensando-a como uma metodologia, não há uma regra geral, 

se têm apenas parâmetros. Isso se dá exatamente por se tratar de uma 

metodologia que trabalhar com o humano, dentro de sua subjetividade. Memórias 

que não se mostram por completo ou de uma forma única, rodopiam como uma 

bailarina, e a cada rodopiar, um novo artifício. 

Para fazer uso da metodologia da HO é preciso saber que, “O tema da 

memória será sempre uma questão fundamental para os historiadores orais, mas 

acho que deveríamos abordá-lo positivamente, com confiança na dupla força da 

história oral, tanto objetiva quanto subjetiva” (THOMPSON, 2002, p. 23).  A 

História Oral pode conceder uma grande quantidade de informações com relação 

ao objeto da pesquisa, informações que podem ser problematizadas a partir do 

cruzamento de fontes.   

É importante evidenciar que o/a pesquisador/a não deve apenas se prender 

ao fato em si. Pois quando se ocupa especificamente com o mesmo, se perde a 

beleza do narrar. O relato oral é a forma mais aproximada para se conseguir o 

desapego do fato e deixar a narrativa brilhar, assim como desejava apontar 

Benjamin (1994). Para o filosofo alemão a narrativa é uma necessidade de vida, a 

qual ele expressa claramente em Infância Berlinense (2004).  
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Uma narrativa marcada pelo espaço da experiência. Desejo assim, apresentar 

as falas de seu Aluízio. Para além de informações sobre o Grupo Escolar José 

Tavares, ensejo as narrativas de uma vida atravessada por experiências vividas 

neste espaço escolar. Para tanto, aproprio-me das vantagens do uso da HO, pois 

“[...] a história oral tem um poder único de nos dar acesso ás experiências daqueles 

que vivem ás margens do poder, e cujas vozes estão ocultas porque suas vidas são 

muito menos prováveis de serem documentadas nos arquivos” (THOMPSON, 2002, 

p. 16).  

O uso da metodologia da HO surgiu inicialmente como um caminho para dar 

visibilidade e voz aos marginalizados da história. Sujeitos pertencentes a culturas 

ágrafas ou não alfabetizados, artistas de rua, comunidades étnicas, entre outros. 

A História Oral apresenta aqui, a sua função social, pois ao tirar o/a pesquisador/a 

do centro e o/a levar á caminhar nas margens e com os marginais, mostrou outra 

face e possibilidades da pesquisa histórica. 

Com relação à função social da HO, Ricardo Santhiago (2013) evidencia o 

papel dessa metodologia nas pesquisas que tomam os artistas como seus 

protagonistas. O autor objetiva verificar como a HO tem se aproximado das artes 

como assunto de pesquisa, a identificando como a arte do diálogo que deve ir além 

de um primeiro e único contato. Afirma que “Em comentários sobre obras autorais, 

por exemplo, as fontes orais funcionariam como elementos interpostos entre a 

ideia do autor e a leitura do intérprete, diminuindo o grau de abstração e 

descontinuidade entre as duas esferas e possibilitando uma terceira via 

interpretativa [...]” (SANTHIAGO, 2013, p. 168).      

Santhiago discorre sobre os benefícios do uso da HO nas artes, no sentido 

de contribuir na compreensão da dinâmica do trabalho do/da artista. Podendo 

influenciar na diminuição da distância entre o/a artista e seu público.  

Ainda sobre a função social da HO, Meihy (2000) destaca sua importância e 

relação com o processo de abertura política no Brasil, vejamos: 

 

Pode-se dizer que a moderna história oral brasileira definiu-se entre nós a 
partir de 1979, florescendo principalmente depois de 1983 no processo de 
redemocratização política do país. Ainda que houvesse um esforço anterior, 
nos anos 70, como prática assumida com vigor, somente depois de um 
amadurecimento que implico aproximação de diferentes tendências foi que 



747 
 

 
 

se afinaram os debates capazes de promover espaços coletivos para a 
combinação de opiniões (MEIHY, 2000, p. 89).           

  

Segundo Meihy, a existência de documentos ocultos ou comprometidos pela 

opressão ditatorial levou a um maior interesse por novas fontes. As ditas não 

oficiais, entre as quais se encontra as narrativas orais.  

A princípio, a busca por essas fontes consistia unicamente na busca intensa 

da verdade silenciada pela opressão. Com o passar do tempo a História Oral 

começou a ser percebida num espaço que vai além, o horizonte da experiência. “A 

novidade de uma história oral de pessoas anônimas e a força das transcrições 

completas de depoimentos representou um avanço diferenciado da prática que 

prezava ‘a busca da verdade’ em detrimento do ‘registro da experiência’” (MEIHY, 

2000, p. 92).  

As memórias de seu Aluízio se mostram atravessadas por experiências 

vividas no espaço do Grupo Escolar José Tavares. Memórias que revelam esse 

espaço, e que também revelam muito de seu narrador, pois a oralidade é caminho 

da memória é arte da existência.  

A narrativa exerce o papel de reavivar memórias e reafirmar existências 

silenciadas pelo tempo ou por sua condição social.   
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é fruto do nosso relato de experiências práticas e teóricas na 

disciplina de Orientação Teórico-Metodológico e Estágio supervisionado III, este que 

teve como campo de estudos e pesquisa a Escola Estadual Marcos Alberto de Sá 

Leitão - EEMASL. Cabe salientar que o relato de experiencia abordado neste artigo 

foi experienciado tanto no ambiente formal escolar, quanto nas localidades 

informais de Assú, onde foi realizado um passeio turístico pelos espaços da cidade. 

Mas vale ressaltar brevemente todo o contexto que nos inquietou para a 

realização desta pesquisa, no 2º período do curso de graduação iniciamos um 

projeto de Educação Patrimonial junto ao professor Gilmar Rodrigues, tal projeto 

não pôde ser finalizado devido o seu falecimento, e no decorrer do curso esta 

temática foi algo que nos inquietou constantemente. 

 Com a oferta da disciplina optativa de Memória e Preservação do Patrimônio 

Histórico no 7º período, ministrada pelo professor Vagner Silva Ramos Filhos, 

iniciamos novamente as discussões em torno desta temática. A cadeira citada 

acima fora ofertada no mesmo período da disciplina de estágio, o contexto do 

momento fez com que nos inclinássemos para a realização deste estudo, visto que 

a regência na EEMASL aconteceu na semana de comemoração ao 173º aniversário 

de Emancipação Política de Assú. 

                                                           
539 Este artigo está vinculado ao Projeto de Ensino “Patrimônio, História Local e Educação: Fontes 
para o Ensino de História no Vale do Açu-RN”. Tal projeto que tem como objetivo estimular a 
educação patrimonial e o Ensino de história Local entre os graduandos do curso de Licenciatura 
Plena em História e, é desenvolvido pelo Departamento de História da UERN/ Campus de Assú. 
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 Na primeira fase do estágio realizamos a observação das aulas de história, 

para assim perceber o comportamento da sala e tirar proveito das informações 

para a fase de planejamento. Na fase de planejamento conseguimos levar em conta 

as discussões realizadas nas aulas teóricas da disciplina do estágio, principalmente 

no que diz respeito a um planejamento que comtemple uma formação cidadã, o 

planejamento de uma escola cidadã deve ser feito constantemente, e segundo Paulo 

Freire, o que caracteriza uma instituição deste tipo é: 

 
Aquela que se assume como um centro de direitos, como um centro de 
deveres. A formação se dá dentro de um espaço de tempo. O que caracteriza 
a escola cidadã é uma formação para a cidadania. A escola cidadã é a escola 
que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. (Padilha 
apud Freire, 2006, p. 62). 

 

 Ser cidadão não é algo fácil, e precisa ser construído nos alunos essa 

premissa, é o que tentamos fazer nos nossos planejamentos, os incitando a 

perceber-se como sujeitos históricos, participantes da história de seu tempo. 

Sabendo assim que a cidadania é “o exercício pleno, por parte da sociedade, de 

seus direitos e deveres, baseado no exercício da democracia” (Padilha, 2006, p.62). 

Isto que pôde ser notado com clareza na elaboração do projeto da EEMASL sobre 

a história da cidade. 

Com o título de Assú: essa cidade tem história, todo o foco do projeto da 

escola girava em torno a preservação da história da cidade e dos espaços nela 

existentes. Mas como já foi dito, planejar não é algo fácil, mas e então o que seria 

exatamente um planejamento ou o ato de planejar? em diálogo com Paulo Padilha, 

teremos a seguinte resposta: “planejar, em sentido amplo, é um processo que visa 

dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua 

superação, de modo a atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo 

necessariamente o futuro.” (Padilha, 2006, p. 63). 

Das aulas ministradas na regência, a que mais nos empolgou foi sobre o 

conteúdo da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, mais especificamente na 

construção dos sobrados e palacetes, isso nos encantou de tal forma, que 

conseguimos estabelecer um link com a história de Assú e fazer os alunos 

entenderem a quão rico também é o centro histórico da cidade que eles moram, 

assim, tentamos estimular neles uma reflexão sobre a preservação destes prédios, 
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esta foi uma tentativa de partir da realidade dos alunos, pois “o universo 

sociocultural específico dos garotos para quem dá aula, seus valores, seu modo de 

falar, sua visão de mundo” (FEMINIANA, SANTOS, 2014 p. 11). 

As crianças que assistiam a essa aula já possuíam uma visão de mundo 

sobre esses casarões, mas talvez nunca haviam parado para pensar no quão 

importante eles são para a cidade e em especial para a própria identidade deles, 

fazendo-se necessário refletir sobre os valores que eles dão aos espaços, 

analisando tanto o sentimento pertencimento quanto o de não pertencimento, 

deste modo o Ensino de História foi utilizado por nós nesses espaços de educação 

enquanto ferramenta pedagógica que interveem como mecanismo de reflexão sobre 

os diferentes significados que os alunos atribuem aos espaços, estes já 

consagrados como patrimônio ou não. 

É importante frisar que na discussão de Educação patrimonial, vamos nos 

deparar com concepções diferenciadas de como lidar com tal temática, esta 

questão é enfatizada por Janice Gonçalves: 

 
Detecto duas concepções fundamentais, recorrentes ao se pensar em 
“educação patrimonial”, “educação para o patrimônio”, “educação com o 
patrimônio” ou, de forma mais genérica, ações educativas acerca do 
patrimônio cultural. De um lado, uma concepção que vincula as ações 
educativas à necessidade de proteção ou defesa do patrimônio cultural e que 
busca alcançar, por parte do público-alvo, respeito, interesse e apreço pelos 
bens patrimoniais; de outro, a concepção que articula tais ações educativas 
à valorização ou ao empoderamento de determinados grupos sociais por meio 
do reconhecimento do patrimônio cultural a eles associado, e que pressupõe 
a participação ativa desses mesmos grupos na definição do que cabe 
preservar. (GONÇALVES, 2014, p. 84) 
 

 Do mesmo modo as concepções de “educação para o patrimônio” e “educação 

com o patrimônio” são usadas pelos alunos dependendo da relação que eles 

desenvolvem não só com o patrimônio, como também com outros espaços. Isto vai 

variar e poderemos analisar a partir das reflexões junto a eles no que diz respeito 

ao sentimento de pertencimento que irá se utilizar de uma educação que busca o 

respeito e o apreço do patrimônio consagrado, como também a de não 

pertencimento, que vai se apropriar da educação com o patrimônio, uma educação 

que vai propiciar o empoderamento de alguns grupos que irão definir o que se cabe 

preservar, visto que a relação afetiva que os alunos tem com os espaços 
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constituem o que para eles é patrimônio, estes sendo para cada sujeito o que deve 

ser preservado. 

 

ENTRE O CENTRO HISTÓRICO E O CENTRO COMERCIAL 

 

A memória pode ser definida como uma operação coletiva dos acontecimentos 

e das interpretações do passado que se salvaguarda, se integra, em tentativas 

mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento 

e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes (POLLAK, 1989, p. 

9), o sentimento de pertencimento a um lugar faz com que tornem-se críticas as 

transformações que acontecem, sejam imateriais ou materiais.  

“Os casarões de Assú” assim chamados os prédios do século XIX e início do 

XX, patrimônio cultural e regional, de grande importância para a população local e 

a um período de grandes repercussões na cidade. Os prédios que fazem parte do 

centro histórico não são conhecidos por muitos, acontecendo esse “esquecimento” 

principalmente nas crianças do século XXI, a memória seria uma montagem ao qual 

são produzidas na sociedade. Uma “lembrança ou um documento jamais é inócuo: eles 

resultam de uma montagem não só da sociedade que os produziu, como também das 

diversas sociedades onde continuaram a viver, chegando até nós. Essa montagem é 

intencional e se destina ao povir”. (GONDAR, 2016, p. 24). 

 Assim a memória que a população tem sobre o Centro Histórico de Assú, 

seria uma montagem na e sobre a sociedade assuense, cabe salientar que esta 

memória em suma foi produzida por uma dada elite local, a qual não abarca todas 

as memórias da cidade, fazendo com que se silenciem algumas. Assim os grupos 

que não possuem lembranças dos casarões passariam a se sentirem sujeitos de 

uma história a partir dos esforços de sujeitos não silenciados, porém, tal 

silenciamento é algo que pode acabar, pode-se entender que a qualquer momento 

os sujeitos silenciados vão “reivindicam” por uma história que os represente.  

O Ensino de História é levado por uma metodologia que envolva o lugar e 

cotidiano do aluno, proporcionar ao aluno desenvolver um senso crítico e se 

entender como sujeito da história540 que está ao seu redor, no seu lugar de 

                                                           
540 Uma forma de levar a criança a conhecer a realidade que a cerca é estimulá-la a observar 
semelhanças e diferenças, permanências e mudanças. A partir daí, ela descobre que todos possuem 
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pertencimento. No estágio de regência na instituição Marcos Alberto de Sá Leitão, 

foi possível que os alunos entendessem e visualizassem o que existiam por trás do 

Centro Comercial. 

Quando observamos o patrimônio cultural, percebemos que muitas mudanças 

ocorreram entre os anos finais do século XX a XXI, isso pode ser remetido a partir 

de imagens da cidade, as quais são base para o Centro Comercial surgir, fazendo 

uma memória subterrânea ser iniciada para um certo grupo. Foi possível com as 

aulas no estágio com a percepção da história do local desde sua fundação até os 

dias atuais, é o que podemos observar nas figuras a seguir 

 

Figura 01:  Figura 02: 

 

Fonte: arquivo digital.    Fonte: Google Earth. 

 

A casa da figura 1, pertencia a Edgar Borges Montenegro, ex prefeito da 

cidade de Assú. O casarão serviu como centro de reuniões políticas do seu comitê 

partidário, o mesmo foi demolido no início do século XXI, ao qual podemos perceber 

na figura 2 em uma nova estrutura em que deu lugar a rede comercial de 

supermercados Ideal. 

Os casarões passaram assim, a ser apenas vestígios nas memórias da 

polução, o que foi questionado pelos alunos na aula sobre os 173 anos de Assú, em 

que, primeiramente foram mostrados os casarões e logo depois sua nova 

                                                           
história. O maior potencial do ensino de História é, pois, contribuir para localizar a criança no seu 
contexto e, assim, torná-la capaz de se reconhecer como ser humano dentro de um sistema de 
relações sociais que foi formado ao longo do tempo. Para uma maior reflexão sobre o tema, ver: Os 
desafios do ensino de História (FEMINIANA, Maria Belintane; SANTOS, Adriene Santarosa. Ensino 
de História para o ensino Fundamental I: Teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2014. p. 10. 
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estrutura, não sendo apenas um exemplo a ser mostrado mas dois e outros que 

não foram possíveis mostrar, foi então possível os estudantes do Ensino 

Fundamental II, expressar seu ponto de vista pois muitos não conheciam o centro 

histórico com o olhar para a História e sim superficialmente.  

Muitos adultos ao participarem da palestra se surpreenderam com as 

mudanças que foram mostradas apesar de terem sua vivencia na cidade, seria 

então a seleção das memórias das lembranças ao qual a sociedade faria uma 

escolha dos fatos e lembranças, segundo Pollak isso ocorreria “para que uma 

memória se configure e se delimite, coloca-se, antes de mais nada, o problema de 

seleção ou da escolha:  a cada vez que escolhemos transformar determinadas ideias 

e percepções ou acontecimentos em lembranças, relegamos muitos outros ao 

esquecimento” (1989, p. 29).  

O centro histórico em alguns casos como observamos dar lugar ao comercial 

que se localizaria no centro da cidade, porém mesmo se o centro comercial não 

estivesse na parte central isso não significaria uma manutenção dos casarões 

como patrimônio, seria então preciso políticas/projetos desenvolvendo 

manutenções e a reintegração destes. 

 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ARQUITETÔNICOS 

 

Este estudo também se aproxima da discussão da História Pública, sobre 

esta abordagem, Ricardo Oriá (2018, p. 33), ressalta que: 

 
Qualquer cidadão comum que tenha andado pelas ruas de sua cidade e 
passado pelas praças públicas já se deparou, em algum momento de sua 
vida, com estátuas, bustos, hermas e monumentos que retratam, 
geralmente, personagens históricos ou celebram algum fato relevante de 
nosso passado. 
 

Assú é uma cidade de patrimônio histórico riquíssimo, além dos bustos, 

estátuas e monumentos enfatizados por Ricardo Oriá. Ao passear pela cidade de 

Assú, iremos nos deparar com um centro histórico belíssimo de sobrados 

construídos no século XIX, porém, a desvalorização desses seus espaços tem 

apenas crescido com o passar dos anos e, isso se deve a uma política de 
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esquecimento realizada pelo governo, visto a falta de políticas públicas de 

preservação. 

A preservação dos espaços da cidade está intimamente ligada ao 

sentimento de pertencimento de dados grupos541, que é reforçado por meio das 

esculturas que ficam expostas em praças e prédios públicos, e mesmo sem 

perceber as pessoas acabam por se relacionar com sua história pois essas 

construções “nos permitem fazer uma leitura da história do país. Eles evocam e 

consagram em ‘mármore’, ‘granito’ ou ‘pedra e bronze’ diferentes tipos de 

personagens, contribuindo, assim, para a construção de um panteão cívico do 

país”. (ORIÁ, 2018, p. 36). Panteão este que também é construído a nível local e 

está sendo ressignificado a todo instante por diferentes sujeitos. 

A ressignificação deste locais é feito diariamente pelos alunos mesmo que 

eles não percebam, algo que foi muito frisado a eles é que no momento da realização 

do City Tour eles iriam olhar para os locais visitados com outros olhos, visto que a 

maioria deles passam por esses locais, mas de maneira costumeira acabam não 

refletindo sobre o significado de cada local. Abaixo segue o folder dos locais 

visitados com uma breve síntese de cada localidade, respectivamente são: A Escola 

Estadual Tenente Coronel José Correia, Praça Conde Matarazzo, Educandário 

Nossa Senhora das Vitórias, Praça do Rosário, Prédio da Prefeitura, Sobrado da 

Baronesa, Sobrado Casa Grande, Igreja Matriz de São João Batista e Cine Teatro 

Pedro Amorim. 

 

                                                           
541 É importante ressaltar que a preservação de tais espaços está ligada ao sentimento de tais 
grupos pelo fato de que o valor afetivo de pertença não é algo generalizado, há grupos que não vão 
sentir o sentimento de pertencimento para com a história de tais espaços. 
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Figura 01 – Folder do roteiro turístico. 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

 

 Vale ressaltar que esta trilha urbana que foi realizada pelos alunos junto a 

nós, possui uma potencialidade que vai além de uma aula de campo, há neste trajeto 

uma veia turística que pode ser usada para também movimentar o turismo local e 

estimular políticas públicas de preservação por parte do governo local do município. 

Percebe-se que o Ensino de História tem sua importância para que haja a 

real preservação do patrimônio, visto a possibilidade de estimular nos alunos uma 

perspectiva patrimonial que além de histórica seja afetiva. Como apontado por 

Janice Gonçalves (2014, p. 89), “a relação entre patrimônio cultural e educação 

passa a ser pontuada não tanto pela valorização dos bens culturais, em si, mas 

pela valorização de identidades culturais”. De fato, a salvaguarda destes espaços 

se dá com mais ênfase quando diz respeito a uma identidade cultural, ou coletiva 

do município542, além de uma identidade geral que os prédios denotam à cidade, 

existe a ligação individual das pessoas para com esses casarões e praças. Pois 

cada sujeito dá significados diferenciados a tais localidades. 

                                                           
542 Assú, cidade localizada na região centro-oeste do Estado do Rio Grande do Norte. teve memórias 
coletivas difundidas durante o século XX. Dentre os epítetos mais conhecidos podemos destacar: 
A Terra dos Poetas, A Terra dos Verdes Carnaubais e a Atenas Norte-Rio-Grandense. É importante 
frisar que ideário identitário sobre a cidade de Assú foi construído por uma elite especifica da cidade 
em favor de seu próprio benefício.  
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Vale ressaltar que Antônio Nogueira enfatiza que “é notório que a palavra 

patrimônio distanciou-se de sua concepção original de monumento histórico, por 

outro lado, passou a designar, simultaneamente, o conjunto das manifestações 

culturais em sua diversidade de suporte material, natural e intangível.” (NOGUEIRA, 

2014, p. 50). 

 Essa ampliação do campo patrimonial abriu novas possibilidades de estudo 

para as pesquisas neste âmbito, como também fez com que houvesse além de 

novas possibilidades de patrimonialização uma nova ressignificação dos patrimônios 

já valorados como tais. Essa renovação do campo patrimonial é exemplificada por 

Nogueira ao citar Francoise Choay: 

 
Na condição de uma categoria aberta, tem assimilado novos conteúdos e 
significados como as crenças, o artesanato, a culinária, a música, a dança, 
o teatro, as festas, a paisagem, as tradições oral e escrita, as práticas 
sociais, as técnicas, etc.; ao mesmo tempo, tem resignificado outros já 
consagrados como a arquitetura (erudita, vernácula, corrente) (NOGUEIRA 
apud CHOAY, 2014, p. 50). 

 

 Os ditos patrimônios já consagrados em arquitetura se encaixam 

perfeitamente na discussão que vem sendo realizada sobre os casarões de Assú. 

Em dialogo com a reflexão dos autores é possível perceber que mesmo os prédios 

já considerados patrimônios podem vir a ter novos significados. Após o roteiro 

turístico elaborado por nós com a explanação sobre cada local e um pouco de sua 

história, realizamos uma roda de conversa com alguns alunos do 9º ano, simples e 

direto, tentamos perceber quais eram os significados que eles davam aos locais 

visitados ou a algum outro espaço da cidade, partindo da premissa de que para que 

algo seja considerado de valor para alguém (patrimônio), perguntamos quais eram 

as lembranças que possuíam com esses locais. 

 Dentre as respostas encontramos com bastante frequência menções ao 

sobrado da baronesa, devido ao fato da turma ter realizado um peça de teatro em 

que os ensaios foram realizados no local. Um outro local que eles destacaram ter 

uma boa relação foi com a Praça São João Batista543, local frisado por eles como o 

                                                           
543 A Praça São João Batista é a praça mais antiga da cidade, já teve os nomes de Praça da 
Independência e de Praça Getúlio Vargas. A mesma está localizada próximo à Matriz de São João 
Batista e tem ao seu largo a maior quantidade de casarões construídos em Assú no século XIX. 
Vale ressaltar que desta praça é possível ter uma visão panorâmica dos sobrados e que todos os 
anos ela é palco das festas do padroeiro da cidade. 
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ambiente de encontro com os amigos as noites, em especial quando se tratava da 

festa do padroeiro entre os dias 14 e 24 de junho, período junino em que a praça 

ganha adornos festivos em comemoração ao São João, a dita praça emerge como 

o local de variadas lembranças que remetem a esta do padroeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a recém aproximação e discussão em torno do Patrimônio 

Cultural, acaba sendo importante salientar que as conclusões em torno desta 

pesquisa são preliminares, visto que é necessário aprofundarmos com mais ênfase 

desta temática, como também analisar novos objetos acerca do Patrimônio 

Cultural de Assú e compreender novas metodologias acerca da Educação 

Patrimonial. 

No entanto, também vale ressaltar algumas breves conclusões no que diz 

respeito a experiência realizada na Escola Estadual Marcos Alberto de Sá Leitão. 

Tendo em vista que objetivamos analisar os novos significados dados aos espaços 

da cidade, concluímos que ainda é necessário realizarmos uma pesquisa de campo 

mais aprofundada. 

Porém, ao analisar a percepção que os alunos têm sobre o patrimônio, foi 

possível compreender que os valores que eles atribuem aos espaços tem mais 

relação com suas próprias vivências e experiências do que com a história do 

patrimônio arquitetônico já consagrado, valor este que é afetivo. 

O uso da educação patrimonial enquanto ferramenta de reflexão cultural, foi 

importante em nossa experiencia pois nos possibilitou perceber como os alunos 

constroem/ressignificam seus próprios patrimônios. 
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